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Первмй том словаря содержит слова на буквн А—Г, в нем подается зти- 
мология и характеризуется состояние зтимологической разработки всех зафик- 
сированньїх в XIX и XX вв. слов украинского литературного язьїка и диалек- 
тов, за исключением наиболее регулярно образованннх производннх форм, 
связанних с приведенньши в словаре, и устарелих нли у зкосп єднальних терми- 
нов иностранного происхождения, Рассматриваются также собственнне имена 
людей, распространенньїе на У крайнє. 

Для филологов широкого профиля, специалистов по украинскому и другим 
славянским язикам и всех, кто интересуется происхождением слов,— научннх 
работников, преподавателей, студентов. 

Перший том словника містить слова на літери А—Г, у ньому подається 
етимологія і характеризується стан етимологічної розробки всіх зафіксова¬ 
них у XIX і XX ст. слів української літературної мови та діалектів* за ви¬ 
нятком найрегулярніше утворюваних похідних форм, пов’язаних із наве¬ 
деними в словнику, і застарілих або вузькофахових термінів Іншомовного 
походження. Розглядаються також власні імена людей, поширені на У країні і» 

Для філологів широкого профілю, фахівців з української та інших сло¬ 
в’янських мов і всіх, хто цікавиться походженням слів,— наукових працівни¬ 
ків, викладачів» студентів* 
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ПЕРЕДМОВА 

Етимологічний словиик української мови створено відділом загального 
і слов’янського мовознавства ордена Трудового Червоного Прапора Інсти¬ 

туту мовознавства ім. О, О* Потебні Академії наук УРСР. Реєстр Словника 
з розподілом слів між словниковими статтями був докладно обговорений 
і затверджений на робочих засідаиних відділу. 

Перший том Словника укладали: Р. В. Болдирев — від аніс до ануть 
і від боройлик до бурнус, В. Т. Коломїєць — від автентичний до ад і від б 
до бервінок, А. П. Критенко — від анцерада до арбітр і від вівтар до ворсо- 

битися, Т. Б. Лукінова — від акліматизація до алло, О. С. Мельничук — 

від а до авряк, від акафіст до акец і від бергамот до борозна, Г. І. Ніку- 

лін — від амонал до аніж і від вудь-вудь до геньцюр, Г. П. Півторак — від 
арсен до асамблея, від верий до вівсюг ї від ворухнути до вуд-вуд, О. Д. По- 

номарІв — від атра до аяй, Н. С. Родзевич — від алмаз до амністія і від 
градар до гушнйк, Н. П. Романова — від аргамак до аромат, О. Б. Тка- 

ченко — від Ада до акажу і від гео- до град2, А. М. Шамота —від асеніза¬ 

ція до атом і від бурса до вернзуб. Деякі слова в перерахованих авторських 
частинах належать не укладачам цнх частин, а редакторам тому — В* Т* Ко- 

ломієць (слова акур, антам, ахн, биндера, брнбеґа, бридзя, бризястнй, 

вабить, валасатися, видний, видюк, ви ж1, викапаний, викустрати, виля, 

внльєтник, виміл, винозір, випулитн, виринати, виринниця, Віра, віри- 

тися, вірменин, вісьтак, віха2, віщати, віщий, волочильне, волуйко, вомиг, 
воняк, гала, галаган, ґалаґан11, ґалаґан4, ґаладзан, галайстра, галалим, 

ґаламаґа, галамбуватн, галанець, галапас, ґалґаи, ґалиця2, ґалиця3,ґалиця4, 

галка1, галу-балу, гальмо2, гама, гамбар2, гамела, гамзать, гамлати, гамуз2, 

ґаиґулнки, гантель, гаицанина, гапалом, гапка, гара, гарабакати, ґара- 

боля, гарбарка, ґарґара, гарикати, гаркати, гармаки, гармасувати, гоблати, 

говдя, ґовиар, гойса, ґолобати, голобитн, голобрнш, голодець, голомпак, 

голубки, ґольопа, гомелуватий, гоплєля, ґорґоля, горлиця, горобейник, 

горупа, грухнутн, грядило, грясти2, грястиця, ґуґля1, ґуґля2, гугур, гудж1', 

гудити, гул, ґухиути), О- С. Мельничуку (адекватний, акоз, акось, ало, 

аля, ано1, ано2, арідиик, асіськн, атась, атешь, ацера, аци, аціба, ачей, 
бабковий, байрак2, боростатися, борсатн, бортіти, босятник, ботик, боц, 

боця, бочкувати, бранзоля, брез, брезгань, бремкать, бреидати, бриль, 

бриндяк, брусначка, брухтеля, бруцельоз, бруштин2, брюзгиути, брязун, 
бугай4, будулавка, букарт, бурай, бурачник, буреки, бурлака, бурмоситися, 

бурмотати, бутнн, бутурлин, буцьке, вала, варапанік, варводити, ваш- 

кїрка, ве\ ве-ве, вербена, верезати, верло, верннна, верхола2, верхолода, 

верштаб, вех, вещ2, виґиреґи, видай, визволити, виздоза, вимерхатися, 

виміл, витати1, витати2, витва, витрибки, внтривал, витришки, вишар- 

вати, вишнябати, відай, відбаглувати, відвага, відвертий, відкараскува¬ 

тися, вІдиище, відчинити, вістя, віщо, воєвода, воловець, Воніфатій, вор- 

коч, воротич, востікати, вправа, временщик, всілякий, вспинячки, всті- 

катися, встрих, втевелити, втупити, вуглова, вундеркінд, вуитуватися, 



Передмова 

в’юшка, в’ядчииа, ґаб, ґабатн, габзувати, габітус, ґаваґатн, гаваза, ґава- 
иос, гавран, ґавуля, гавура, гав’яи, гагат, гагауз, гадати, гадин ник, гай дай, 
гаіінок, гайнути, гайстер, гак2, гал3, Гала, галайда, галатин, галнтн1, 
галиця1, гало, гальмо1, ґамбуритнся, гамера, гамула, гапсом, гамбар1, гар¬ 
бати, гарбузинка, гарведа, гаргара2, ґарґачки, гарма-дарма, гармиз, гарний, 
гари і в ка, гартувати, гарувати, гарцювати, гарювати, гас2, гателити, гатн- 
нець, гаття, гаяти, гва, геде, гезде, гейс, ґелень-ґелень, ґелка, гемїя, гемон, 
ґенгоритися, геиезнс, генерація, генцинатий, гербевош, ґерлак, ґеруватн, 
гетаж, гетазь, гирдиґати, гіацинт, гійво, ґірґалка, гладишка, гладишник, 
глиматн, глисник, глобатн, глухиня, глушици, ґодзинка, гопля, гопоту, 
гопчук, гордо в ля, горейка, гостриця, гот, готичний, граматка, грація, гре- 
белюк, гребиш, гребля, гришка, гробак, громити, громушина, грубіян, груд, 
груз2, грузин, грянь, губовать, гуджу, гулакн, гусак4, гутати1, гутати2, гу- 
торити, гушник і О. Б. Ткаченку (Антип, Арій, арїяка, асьєк, аць, балбера, 
ба-ле, балюля, бальтя, бараліжннй, барандійка, барцьожки, баршавнк, бен¬ 
тег, біз, біхреса, бламанка, бобка, борухатий, бреус, бугаш, бугір, буда, 
буджак, будзя, буднтн2, буди іти, бужачка, букн-барабан-башта, варовннй, 
варош, вахнутн, вахня, водовуд, гартулець, гарч1, гарч2, гастроном2, гася, 
Гаська, гати лити, гатра, гаша, гдачка, гевездий, гевсадий, гевтот, ґедзло, 
гей-брн, гейлята, гейс-берта, гульвіса, гундер, гунджюк, гуня2, ґурґуля, 
гурити, гурка2, гурман2, гурманом, гуфлинка, гушка, гушма). 

Машинопис Словника рецензували член-кореспондент АН СРСР 
О. М. Трубачов і члени сектора етимології та ономастики Інституту росій¬ 
ської мови АН СРСР Ж. Ж. Варбот, Л. А. Гіндін, Л. В. Куркіна, В. А, Мер- 
кулова, Г, Ф. Одинцов, І. П, Петлєва, які зробили ряд цінних зауважень 
і пропозицій до Словника, врахованих при його остаточному редагуванні. 
Машинопис ї тому Словника рецензували В. В. Німчук і С. П. Левченко^ 
які теж подали чимало цінних порад* Усім рецензентам авторський колек¬ 
тив висловлює глибоку подяку. 

В. В. Німчуку, крім додатків та уточнень до ряду статей І тому, нале¬ 
жать етимологічні пояснення слів акуш, бавда, баймуд, балбута, балуша, 
берівннй, биґа, бнрфи, бичованець, бокорван, брандзя, буґер, буґера, вга- 
ладити, виґардить, видзиґанка, вицяпкати, вну, вручість, вточн, вита* 
тнтн, гавза, гайно, геба, ґерґавка, ґолнко, ґонда, ґорондейка, грецнло. 

У попередньому редагуванні окремих частин І тому брали участь укла¬ 
дачі Г. І. Нікулін і Г. П. Півторак, а також О* М. Гаркавець, Т. Г. Лин- 
ник, .О. Ф- Савранчук. О. М. Гаркавцю належить етимологічна розробка 
статей бармаки, бурулька1, веремія, водильця, Гуґля3, гуч-кара. 

У роботі над технічним оформленням тексту І тому брали участь 
Т. І. Басе, В. А. Ткаченко, Т. А. Харитонова, Т. О. Черниш і Г. М* Явор- 
ська. 

Зауваження та побажання просимо надсилати на адресу: Київ-1, вул. Кі¬ 
рова, 4, Інститут мовознавства ім. О, О. Потебні АН УРСР або Київ-4, 
вул. Рєпіна, 3, видавництво «Наукова думка». 



ВСТУП 

Характер Словника 

У Словнику подаються основні відомості 
про етимологію (тобто походження і гене- 

тичні зв’язки) слів сучасної української 
мови. Найхарактернішими ознаками Слов¬ 

ника, у порівнянні з іншими існуючими ети¬ 

мологічними словниками слов’янських мов, 

є великий обсяг охоплених ним лексичних 
матеріалів української мови, які потребують 
саме етимологічного висвітлення, і пов’я¬ 

зана з цим відносна стислість викладу. 

У Словнику знаходять етимологічне висвіт¬ 

лення або характеристику стану їх етимоло¬ 

гічної розробки зафіксовані в XIX і XX ст* 

слова української літературної мови і укра¬ 

їнських діалектів, як здавна успадковані, 
так і запозичені з інших мов, за Винятком 
явно випадкових, не закріплених у вжитку 
утворень, слів з невідомим значенням, зако¬ 

номірних для цілих діалектів фонетичних 
варіантів, найбільш регулярно утворюваних 
похідних форм, цілком виразно пов’язаних 
з наведеними в Словнику (перелік таких форм 
подається далі на стор, 11 —12), етимоло¬ 

гічно прозорих складних слів (оскільки про¬ 

сті слова, з яких вони утворені, подаються 
на своїх місцях) і вузькофахових термінів 
іншомовного походження, про етимологію 
яких здебільшого подаються стислі ВІДОМОСТІ 
в словниках іншомовних слів. З іншомовних 
запозичень до Словника вводяться лише такі, 
які стали справжніми елементами словнико¬ 

вого складу української мови чи певного міс¬ 

цевого говору, хоч би й територіально обме¬ 
женого, погр звичного. З власних назв у Слов¬ 

нику розглядаються лише використовувані 
українцями особові імена і частіше вживані 
в українській мові етнічні назви, не похідні 
від назв відповідних країн. 

В основу реєстру Етимологічного слов¬ 

ника української мови покладено реєстр 
шеєтитомного Українсько-російського слов¬ 
ника АН УРСР (К., 1953—1963 рр.) і чоти¬ 

ритомного Словаря української мови, упо¬ 

рядкованого Б. Д* Грінченком (К-, 1907— 
1909 рр., перевидання 1958 р.), Крім цього, 

для укладання реєстру використано близько 
ЗО інших лексикографічних праць, у тому 
числі перші сім томів тлумачного Словника 
української мови (К., 1970—1976 рр.), Слов¬ 

ник української мови П. П. Білецького- 

Носенка (1843 р., вид. К-, 1966 р.), Словник 
української мови Ф. Піскунова (вид, 2, К., 

1882 р.), Українсько-німецький словник 
Є. Желехівського і С. НедІльського (Львів, 

1886 р.), Словник української мови Д. І, 

Яворннцького (Катеринослав, 1920 р.), Лін* 

гвістичний атлас українських народних го¬ 

ворів Закарпатської області УРСР (Лексика) 

Й. О. Дзензелівського (ч. І, Ужгород, 1958 р.; 
ч. II, там же, 1960 р.), сім лексикографічних 
праць І. Верхратського, ряд опублікованих 
переважно в післявоєнний період діалектних 
словників різних авторів, деякі новіші пере¬ 

кладні словники української мови, а також 
численні матеріали з українських діалектоло¬ 

гічних досліджень. Назви цих праць пода¬ 

ються в наведеному далі списку бібліогра¬ 

фічних скорочень. 
Прагненням до стислості зумовлена по¬ 

будова Словника за гніздовим принципом: 

до найпростішого (чи, іноді, найчастіше вжи¬ 

ваного) слова, яке потребує окремого етимо¬ 

логічного пояснення, в тій самій словнико¬ 

вій статті приєднуються його фонетичні ва¬ 

ріанти і вибрані споріднені слова, словотвор¬ 

чий зв’язок яких з реєстровим словом є ціл¬ 

ком прозорим (за винятком найбільш регу¬ 

лярно утворюваних), після чого піддається 
етимологічному висвітленню, як правило, 

лише реєстрове слово статті. У Словнику 
міститься близько 30 тис. таких словникових 
статей. Для полегшений розшуків слів, по¬ 

даних під одним реєстровим словом, особ¬ 

ливо таких, які починаються з інших букв, 

до Словника додається покажчик з перелі¬ 

ком усіх згадуваних у кожному томі слів 

і 



Вступ Характер словника 

української МОВИ, ЯК І ВСІХ слів інших мов, 
з позначенням тих місць, де бонн наводяться. 

Генетично споріднені слова, етимологіч¬ 

ний зв’язок між якими вже безпосередньо 
ие усвідомлюється (типу спинатися, п'ясти, 
п'ята, путо, перепона), разом з належними 
до кожного з них похідними розробляються 
в окремих статтях, причому глибока етимо¬ 
логія з залученням відповідників з інших 
індоєвропейських мов подається при якомусь 
одному з них (найпростішому або першому 
за алфавітним порядком), а від решти спо¬ 

ріднених з ним слів після висвітлення їх 
ближчих етимологічних зв’язків робляться 
посилання на це слово за допомогою позначки 
«Див* ще» або,— коли слово, на яке робиться 
посилання, названо в кінці статті,— за до¬ 
помогою позначки «(див.)» після цього слова. 
Слова, при яких дається коротке етимоло¬ 

гічне пояснення з відсиланням до іншої 
статті, що містить глибшу етимологію, в цій 
статті не повторюються, але від неї (в кінці 
статті), як правило, робиться зворотне від¬ 

силання до цих слів за допомогою позначки 
«Пор.». Ця ж позначка використовується для 
взаємного пов’язування генетично спорід¬ 

нених слів типу спинатися, п'ята, путо, 
кожне з яких, крім короткого етимологіч¬ 

ного пояснення у відповідних статтях, дістає 
глибшу етимологію при висвітленні якогось 
одного з цях слів (без їх повторення), а та¬ 
кож для пов’язування слів, що виявляють 
формальну і семантичну подібність, яка не 
піддається точнішій етимологічній характе¬ 
ристиці (напр., у статтях ат і ет). Відсилання 
еа допомогою позначок «Див. ще» ї «Пор.» 
застосовується також у випадках з іншомов¬ 
ними запозиченнями. Зокрема, якщо запо¬ 
зичене в українську мову слово зводиться до 
такого слова в мові-джерелі, яке перебуває 
в глибших етимологічних зв’язках з іншим 
словом української мови, пояснення запози¬ 

ченого слова доводиться лише до слова в мові- 
джерелі, а при ньому, замість глибшої ети¬ 
мології, вказується на його етимологічний 
зв’язок з відповідним словом української 
мови, до якого робиться відсилання за до¬ 
помогою «Див. ще» в кінці статті; таким чи¬ 
ном, глибша етимологія запозичення дається 
вже під відповідним йому українським сло¬ 

вом, від якого, в свою чергу, може бути зво¬ 
ротне відсилання за допомогою позначки 

«Пор.» до слова-запозичення. Так, напри¬ 

клад, у статті борг післи повідомлення про 
походження цього слова з німецької мовн 
і вказівки на зв’язок нім. Вог£ з дієсловом 
Ьег£еп «заховувати, рятувати; давати по¬ 
щаду» глибшої етимології слова Ьег§еп уже 
не подається, а вказується лише на спорід¬ 
неність його з укр. берегти і в кінці статті 
робиться відсилання: Див* ще берегти. 
Дальші етимологічні зв’язки нім. Ьег^еп 
висвітлюються вже в статті берегтй разом 
з етимологією відповідного власне україн¬ 
ського слова. Застосована в Словнику система 
посилань забезпечує послідовне виявлення 
генетичних зв’язків чи структурної подіб¬ 
ності між словами, поданими в різних слов¬ 

никових статтях, а це унаочнює загальну 
картину історичних стосунків між словами 
української мови і між українською та ін¬ 
шими мовами світу. 

У Словнику подаються лише відомості 
суто етимологічного характеру: для слів, 
здавна успадкованих з праслов’янської мови, 
наводяться дані про походження звукового 
складу їх основ (коренів) і про розвиток їх 
семантики, починаючи з найдавнішого рекон¬ 
струйованого стану, а для слів, запозичених 
українською чи давньоруською мовою з ін¬ 
ших,— наявні дані про джерела і шляхи 
запозичення разом з найстислішою етимоло¬ 
гічною характеристикою відповідного слова 
в мові, що була початковим джерелом запози¬ 
чення. Власне словотворчі коментарі, особ¬ 
ливо до сучасних українських утворень, 
у словникових статтях, як правило, не да¬ 
ються. Для успадкованих українською мовою 
спільнослов’янських слів не позначається 
й час їх першої фіксації в історичних пам’ят¬ 

ках української мови, насамперед тому, що 
при більшості таких слів подаються їх попе¬ 
редні форми, зафіксовані вже в давньоруських 
пам’ятках, а також тому, що відповідні 
історичні дані наводяться у двотомному 
«Словнику староукраїнської мови XIV— 

XV ст.» (К., 1977—1978 рр,). Але для іншо¬ 
мовних запозичень форма І час фіксації 
в історичних пам’ятках всюди, де можливо, 
подається, оскільки це може сприяти уточ¬ 
ненню відомостей про час і шляхи самого про¬ 
цесу запозичення відповідних слів. 

З метою повнішого висвітлення етимоло¬ 
гії окремих слів до етимологічних статей вво¬ 
дяться у ряді випадків не тільки пов’язані 
з реєстровим словом діалектні форми, а й де- 



Вступ Наукові засади Словника 

які варіанти словотвору і наголошення, ха¬ 

рактерні для певних етапів чи територіаль¬ 

них умов розвитку української літературної 
мови* У словах з діалектів задньоязичний 
дзвінкий проривний приголосний послідовно 
позначається знаком ґ. Виразно діалектні 
форми, а також окремі значення слів, наявні 
лише в діалектах, подаються в квадратних 
дужках* Варіанти словотвору і наголошення 
слів літературної мови наводяться без спеці¬ 

альних застережень, причому наявність двох 
чи кількох варіантів наголошення, у тому 

числі й діалектних, позначається двома чи 
кількома знаками наголосу над одним напи¬ 

санням слова без виділення нормативного 
наголосу, лише, здебільшого, з наведенням 
основних джерел, у яких ці наголоси зафік- 

совано. Слова, наголос яких у використаних 
джерелах ие був указаний, подаються в Слов¬ 

нику без позначення наголосу. З огляду на 
все це Словник не може виконувати роль 
довідника з питань словотворчих, акцентуа¬ 

ційних чи правописних норм сучасної укра¬ 
їнської літературної мови. 

Наукові засади Словника 

Кожний етимологічний словник окремої 
слов’янської мови становить певну ланку 
в єдиному нерозривному ланцюгу загально¬ 

слов’янської етимології, яка, в свою чергу, 

входить до складу етимології індоєвропей¬ 

ських мов і, ширше, порівняльно-історич¬ 

ного індоєвропейського мовознавства. Тому 
Етимологічний словник української мови при 
наявності створених уже раніше відповідних 
словників інших слов’янських мов не може 
в основних наукових принципах відрізнятися 
від цих словників і, таким чином, різко пори¬ 

вати з науковою традицією укладання ети¬ 

мологічних словників слов’янських та інших 
індоєвропейських мов. 

Етимологічний словник української мови 
укладено в основному на традиційних науко¬ 

вих засадах, прийнятих і в інших сучасних 
етимологічних словниках індоєвропейських, 

у тому числі й слов’янських, мов. Успадко¬ 

вані з праслов’янської мови слова індоєвро¬ 

пейського походження зіставляються з спо¬ 

рідненими словами слов’янських та Інших 
індоєвропейських мов з послідовним ураху¬ 

ванням встановлених пор івняльно-історич- 

иим мовознавством закономірних звукових 
відповідностей між слов’янськими і взагалі 
індоєвропейськими мовами та реальних мож¬ 

ливостей семантичних змін і переходів між 
зіставлюваними словами1. При словах, успад- 

1 Основи слов’янського порівняльно-історич¬ 
ного мовознавства, на яких грунтується і цей 
Словник, викладено зокрема в книзі «Вступ до 
порівняльно-історичного вивчення слов’янських 
мов», К., 1966, 

кованих українською мовою через прасло¬ 

в’янську з індоєвропейської, наводяться не 
тільки праслов’янські форми і ВІДПОВІДНИКИ 

з інших індоєвропейських мов, а й традиційно 
реконструйовані індоєвропейські корені. 
Лише в поодиноких випадках, де це було 
можливо, подаються нові реконструкції 
в плані ларингальної теорії або згадуються 
найбільш переконливі зіставлення з фактами 
семіто-хамітських, рідше — урало-алтайсь- 
ких мов. 

Щодо слів, запозичених даною мовою 
з інших мов, етимологічні словники здебіль¬ 

шого обмежуються лише вказівками на мову— 

першоджерело запозичення і на мови, які 
могли відігравати при запозиченні роль по¬ 

середників. Етимологічний словник україн¬ 

ської мови, на відміну від інших етимологіч¬ 

них словників, усюди, де це виявилось мож¬ 

ливим, подає стислу етимологію запозиченого 
слова в мові-першоджерелї. При цьому наво¬ 

диться лише обмежена кількість іншомовних 
етимологічних відповідників до слова з мови- 

першоджерела, без подання реконструйова¬ 

ного кореня (пор. статті абзац, абрикос та 
їн.). Якщо першоджерелом запозичення е 
одна з індоєвропейських мов (грецька, ла¬ 

тинська та ін.), то в першу чергу звертається 
увага на те, чи не має дане іншомовне слово 
прямого етимологічного відповідника в сло¬ 

в’янських і, зокрема, в українській мові* 

а при наявності такого відповідника він на¬ 

зивається в статті поряд з одннм-двома від¬ 

повідниками з інших індоєвропейських мов 
і, крім цього, як уже згадано вище, в кінці 
статті дається відсилання до відповідного 
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Вступ Будова словникових статей 

українського слова, під яким наводяться 
дальші етимологічні зв’язки тих самих спо- 

ріднених СЛІВ обох мов. 

Питання про шляхи проникнення в укра¬ 

їнську мову іншомовних слів, особливо книж¬ 

ного характеру, в більшості конкретних ви¬ 

падків виявляються досить складними і мало 
дослідженими. Книжні запозичення з латин¬ 

ської і західноєвропейських мов, зафіксовані 
в пам’ятках XIV—XVIII ст., могли прони¬ 

кати в українську мову через посередництво 
польської. Але з огляду на високий рівень 
освіти на Україні в XVI —XVII ст. і на ши¬ 

роке безпосереднє знайомство українських 
учених і культурних діячів того часу з грець¬ 

кою і латинською писемністю є підстави при¬ 

пускати , що більшість запозичень цього часу 
а латинської мови могла бути засвоєна укра¬ 

їнською безпосередньо, паралельно з засво¬ 

єнням тих самих слів польською мовою. Піз¬ 

ніше, в XVIII—XX ст., багато запозичень 
із західноєвропейських мов могло проникати 
в українську мову двома шляхами — через 
російську мову (иа територію східної частини 
України) і через польську (на територію За¬ 

хідної України). Крім того, значна частина 
іншомовних слів могла бути введена в літе¬ 

ратурну українську мову українськими куль¬ 

турними діячами безпосередньо з західно¬ 

європейських мов, причому російська і поль¬ 

ська мови могли стимулювати такі запози¬ 

чення своїм прикладом, а могли й зовсім 
не впливати на них. Таким чином, кожне 
окреме іншомовне запозичення для свого 
етимологічного висвітлення потребує грун¬ 
товного вивчення конкретних обставин ї шля¬ 

хів його проникнення в українську мову. 

Оскільки в розпорядженні укладачів цього 
Етимологічного словника таких конкретних 
даних, як правило, не було, шляхи запози¬ 

чення висвітлюваних у Словнику іншомов¬ 

них слів характеризуються в більшості від¬ 

повідних статей з належною обережністю. 

Певні уточнення в цьому напрямі можуть 
бути внесені в наступні видання Етимологіч¬ 

ного словника української мови в міру вияв¬ 

лення необхідних для цього фактичних відо¬ 

мостей. Запозичення інших слов’янських 
мов, паралельні до запозичень української 
мови, наводяться як відповідники до укра¬ 

їнських форм часто незалежно від того, якими 
шляхами вони приходили в окремі слов’ян¬ 

ські мови. 
Одна з основних настанов у роботі над 

Словником полягала в тому, щоб у викладі 
статей послідовно враховувався і відзначався 
ступінь наукової обгрунтованості й реаліс¬ 

тичності пропонованих пояснень. У Словник 
не допускалися ие публіковані раніше при¬ 

пущення суб’єктивного характеру, позбав¬ 

лені будь-яких фактичних підтверджень, на¬ 
віть якщо знайти більш задовільне пояс¬ 

нення слова й не вдавалось. У кращому разі 
такі припущення подавались як можливі, 
але тільки після основної констатації «не¬ 

ясне» або «не зовсім ясне». У зв’язку з цим 
до Словника введено певну кількість статей 
без будь-яких етимологічних пояснень, лише 
з загальною оцінкою «неясне». Мета вмі¬ 

щення таких статей полягає в тому, щоб 
виявити загальний стан етимологічної роз¬ 

робки лексики української мови і звернути 
увагу майбутніх дослідників на слова, які 
потребують етимологічного пояснення. 

Будова словникових статей 

Прийнята в Словнику структура словни¬ 

кової статті має три основних варіанти, за¬ 

лежно від характеру висвітлюваного реє¬ 

стрового слова. Для успадкованого з прасло¬ 

в’янської мови слова, етимологія якого пов¬ 

ністю подається в одній статті, словникова 
стаття будується з таких частин: а) реєстрове 
слово: б) фонетичні та словотворчі варіанти 
реєстрового слова і всі ті похідні від реє* 

стрового слова та його варіантів, які було 
визнано за доцільне подавати в цьому Слов¬ 

нику під реєстровим словом (див. стор. 7, 

11—12); в) етимологічні відповідники реє¬ 

стрового слова з усіх слов’янських мов, 

у яких вони зафіксовані; г) реконструйована 
форма реєстрового слова чи його основи на 
різних етапах розвитку праслов’янської мови, 

починаючи від найпізнішого і кінчаючи най¬ 

давнішим і, в разі потреби, пояснення до 
цієї форми на рівні праслов’янської мови; 

д) етимологічно пов’язані з реєстровим сло¬ 

вом слова інших індоєвропейських мов, по ЧИ” 
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наючи з найближчих до праслов’янської 
фонетичних і словотворчих форм; на початку 
чи в кінці цієї частини статті, залежно від 
конкретного характеру матеріалу і зумовле¬ 

ного ним ходу викладу, подається, в разі 
можливості, індоєвропейський корінь чи по¬ 

ширена основа; е) етимологічно пов’язані 
з реєстровим словом слова семіто-хамітських 
чи урало-алтайських мов (де можливо); 
є) бібліографія найважливішої літератури 
з питань етимології відповідного слова чи 
споріднених з ким слів слов’янських і інших 
мов, якщо вона не була наведена вже в попе¬ 

редній частині статті. 
Якщо реєстрове слово перебуває в ети¬ 

мологічному зв’язку з іншим словом україн¬ 

ської мови, під яким подається глибока ети¬ 

мологія, спільна для обох (чи кількох) таких 
реєстрових слів, то стаття будується лише 
з частин а), б) і в деяких випадках в), після 
чого стисло викладається найближча етимо¬ 

логія реєстрового слова, наводиться бібліо¬ 

графія, а в кінці статті за допомогою по¬ 

значки «Див. ще» або «(див.)» робиться від¬ 

силання до відповідного іншого слова* 
При реєстрових словах, що були запо¬ 

зичені в українську або давньоруську мову 
з будь-якої іншої мови, замість частин г), 
д), е) подається одна частина, в якій вказу¬ 

ються джерела І шляхи запозичення, а також 
всюди, де можливо, подається стисла най¬ 
глибша етимологія запозиченого слова в мові- 

джерелі. 
З фонетичних і словотворчих варіантів 

реєстрового слова подаються лише такі, які 
не становлять закономірних діалектних варі¬ 
антів, послідовно виявлених у певних гово¬ 

рах. Так, при слові багатий наводиться ва¬ 

ріант боеатий, при слові вихор — варіант 
віхор (з говору, який у принципі розрізняє 
ви і ві), при слові кінчати — діалектний 
варіантшкончати, але не подаються зафіксо¬ 

вані в акаючих чи укаючих говорах варіанти 
з а або у замість ненаголошеного о, звичайні 
для багатьох говорів варіанти з н замість 
ненаголошеного е, звичайні для північних 
говорів варіанти з дифтонгами на місці ко¬ 

лишніх о, е в новоутворених закритих скла¬ 

дах і наголошеного е або з голосним е на 
місці ненаголошеного е і т. д. Як винятки, 
такі форми подаються лише в тих випадках, 
коли до них не зафіксовано відповідників 
з літературної мови чи з говорів, які лягли в 

основу фонетичної та орфоепічної норми ук¬ 

раїнської мови (напр., астеицн, киртнна). 

Серед варіантів не наводяться застарілі чи 
не закріплені в літературній мові форми за¬ 

позичень типу аксіомат, кляса, але анало¬ 

гічні форми, поширені в говорах (напр., 
ґрунт, лямпа), до Словника вводяться. Так 
само враховуються в Словнику варіанти 
запозичень, паралельно вживані в сучасній 
літературній мові (напр., релятивний і рела- 

тйений). Застарілі орфографічні форми типу 
аґроком, авіяція, діялект фонетичними варі¬ 
антами не вважаються і в Словнику не фік¬ 
суються. 

Похідні від реєстрового слова вміщуються 
в статті після його варіантів у такій послі¬ 

довності, що спочатку йдуть безпрефіксні 
похідні, а після них — префіксальні в алфа¬ 
вітному порядку префіксів. Безпрефіксні по¬ 

хідні групуються за частинами мови з наве¬ 
денням на першому місці форм тієї самої 
частини мови, до якої належить реєстрове 
слово; в межах кожної частини мови слова 
подаються, як правило, в алфавітному по¬ 

рядку, без розмежування літературних 
і діалектних форм (останні, як уже згадано, 
беруться в квадратні дужки). Серед похідних 
у словниковій статті не наводяться слово¬ 

творчі варіанти, які мають найбільш регуляр¬ 

ний характер і можуть бути вільно утворені 
від кожного чи, принаймні, від більшості 
реєстрових слів даної категорії. Так, при 
дієсловах не подаються дієприкметники (крім 
ад’єктивізовакйх типу печений, пекучий), діє¬ 

прислівники, віддієслівні іменники на -ння9 

-овка, форми з часткою -ся (крім випадків 
з незвичайними для частки -ся семантичними 
відхиленнями цих форм від дієслів без -ся), 

ітеративи на -ува-юва- (крім особливих ви¬ 

падків), префіксальні форми з звичайними 
для кожного даного префікса семантичними 
відтінками (префіксальні форми типу діста¬ 

ти або здобути, семантика яких, відмінна 
від семантики безпрефіксних форм стати, 
бути, не виводиться безпосередньо з самого 
префікса, розглядаються як реєстрові в окре¬ 

мих статтях з додатковим відсиланням до 
статей з відповідними безпрефіксними фор¬ 

мами або вводяться під безпрефіксне реє¬ 

строве слово з зазначенням їх семантики; ети¬ 

мологія префіксів висвітлюється в окремих 
статтях). При іменниках ие наводяться, 

ик правило, похідні від них прикметники 
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Вступ Будова словникових статей 

на -ський, -овий, -евий, здебільшого також 
на -ний, найбільш звичайні зменшувальні 
і збільшувальні форми* При назвах осіб 
чоловічої статі не подаються, крім поодино¬ 
ких спеціальних випадків, відповідні гм назви 
жінок із суфіксами -ка, -иха. При прикмет¬ 

никах не подаються співвідносні з ними при¬ 
слівники на -о, а також вїдад’єктивнї імен¬ 

никові форми на -їсть (крім деяких, вартих 
особливої уваги). Таке вибіркове наведення 
похідних утворень від реєстрового слова 
усуває зайву громіздкість багатьох словни¬ 

кових статей і разом з тим не завдає ніякої 
шкоди повноті етимологічного висвітлення 
українського лексичного матеріалу* 

Вміщення похідних від реєстрового слів 
у частині б) — безпосередньо після реєстро¬ 

вого слова і його варіантів, а не в кінці 
статті, як у деяких етимологічних словниках, 

зумовлюється, по-перше, неможливістю в ряді 
випадків провести чітку межу між похідними 
утвореннями і варіантами реєстрового слова 
і, по-друге, тим, що наведення похідних слів 
фактично означає вже встановлення найближ¬ 
чих етимологічних зв’язків реєстрового слова, 
яке повинно передувати встановленню зв’язків 
із словами інших слов’янських і індоєвропей¬ 

ських мов. 
При вузькодіалектних і введених до 

Словника вузькофахових словах української 
мови, які для частини українських читачів 
можуть виявитися незнайомими, а також 
при реєстрових словах-омонїмах подаються 
значення за допомогою одного-двох синоні¬ 
мів, що беруться в лапки, або за допомогою 
стислих описових тлумачень, що беруться 
в круглі дужки. В разі потреби при реєстро¬ 
вому слові в круглих дужках дається грама¬ 

тична або стилістична ремарка. 
Відповідники реєстрового слова з інших 

слов’янських мов розташовуються в такому 
порядку: російський, білоруський, давньо¬ 

руський, польський, чеський, словацький, 

верхньолужицький, нижньолужицький, по¬ 
лабський, болгарський, македонський, сер¬ 
бохорватський, словенський, старослов’ян¬ 

ський. У разі особливої потреби наводятьси 
також відповідники з окремих діалектів сло¬ 

в’янських мов (після відповідника з даної 
мови, напр., кашубський після польського). 
Якщо в інших слов’янських мовах чи в якійсь 
їх частині немає прямого відповідника до 
українського реєстрового слова чи його варі¬ 

анта, але є відповідники до похідних від 
реєстрового слова, наводяться один-два най¬ 

простіші за структурою такі похідні відпо¬ 

відники. Слова різних слов’янських мов з аб¬ 
солютно однаковим написанням (у тому числі 
з однаковим місцем і позначенням наголосу 
чи довготи), незалежно від будь-яких відмін¬ 
ностей у вимові, подаються в частині в) як 
одне слово в тому місці, де мало бути наве¬ 
дене перше з таких однакових за написанням 
слів Із скороченим позначенням усіх тих сло¬ 

в’янських мов, яким властиве таке написання 
даного слова (при цьому вживаний для по¬ 
значення наголосу в болгарській мові знак 
прирівнюється до знака української та інших 
мов). Коли в якійсь із слов’янських мов існує 
два чи більше літературних варіантів відпо¬ 

відного слова або коли в іншій слов’янській 
мові є два граматичні варіанти, один з яких 
ближчий до українського реєстрового слова 
семантично, а другий — фонетично, такі ва¬ 
ріанти наводяться поруч (напр.: аварія...; — 

р. болг. авария, бр. аварьія, п. а\уагіа, ч, 
Ьауагіе, слц, Ьауагіа, м. хавариіа, схв. 
авйрщйі хаеарща, слн. ЬауагІ]'а; бігти*..; — 
р. бажать, бегать... і т. д.)* Значення 
інослов’янських відповідників вказуються 
лише в тих випадках, коли вони відрізня¬ 

ються від значення українського реєстрового 
слова, в тому числі при всіх словах, які не є 
прямими відповідниками реєстрового слойа. 

Відповідники з інших індоєвропейських 
мов у частині д) наводяться, як правило, по 
одному з коленої мови в зазначеному вище 
порядку. Якщо відповідники зустрічаються 
лише в поодиноких індоєвропейських мовах, 
з окремої мови може бути наведено два-три 
споріднені слова. Значення індоєвропейських 
відповідників, як правило, вказуються. 

Якщо в словниковій статті наводиться 
підряд два чи декілька слів тієї самої чи різ¬ 

них мов з однаковим значенням і при цьому 
є потреба в поясненні їх значення, таке по¬ 

яснення дається при першому наведеному 
слові, а при останньому з ряду однозначних 
слів (при другому, якщо їх тільки два) ста¬ 

виться позначка «тс.» («те саме»), 
У квадратних дужках [ ] подаються 

діалектні слова або значення слів. 
При діалектних словах і значеннях слів 

української мови, відсутніх в шеститомному 
Українсько-російському словнику, тлумач¬ 

ному Словнику української мови і в Словнику 
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Вступ Будова словникових статей 

Б. Д. Гріиченка, за допомогою скорочених 
позначок указуються друковані джерела, 

в яких вони зафіксовані; ці позначки розкри¬ 

ваються в загальному списку бібліографія- 

них скорочень. Якщо підряд наводиться дві 
чи декілька форм, узятих з одного джерела, 

позначка джерела, коли вона складається 
з кількох букв, дається лише при першій 
формі, а при останній з них (після роз¬ 

криття значення) ставиться позначка «тж» 

(«там же»). 
Прізвища авторів, які дотримуються 

різних думок щодо етимології розглядува¬ 

ного слова, в середині словникової статті 
згадуються лише в рідких випадках, зви¬ 

чайно ж наводяться тільки в загальній біб¬ 

ліографічній частині в кінці статті. При цьому 
подаються лише найважливіші праці, в яких 

розглядається етимологія відповідного укра¬ 
їнського слова чи пов’язаних з ним слів 
інших мов. Оскільки найважливішими зде¬ 

більшого бувають найновіші етимологічні 
розробки і словники, в яких підсумовується 
вся попередня робота над етимологією даного 
слова, бібліографія в словникових статтях 
наводиться в такому порядку, щоб список 
починався з найновіших праць — спочатку 
тих, у яких розглядається українське слово, 

потім праць з російської та інослов’янської 
етимології і т. д. При словах-запозиченнях 
бібліографія наводиться в послідовності, зво¬ 

ротній до того шляху, яким слово прийшло 
в українську мову,— починаючи з праць 
українїстичних і кінчаючи працями про ети¬ 

мологію відповідного слова в мові-лершо- 

джерелі. 



УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ 

Скорочення ремарок 

акт.— активний 
анат.— анатомічне 
арг.— арготичне 
архіт.— архітектурне 
безос.— безособове 
бот.— ботанічне 
букв.— буквально 
бухг.— бухгалтерське 
в.— відмінок 
вет.— ветеринарне 
виг.— вигук 
вим.— вимовляється 
військ.— військове 
вульг.— вульгарне 
геол,— геологічне 
гірн.— гірниче 
глузл,— глузливе 

дав.— давальний 
дв.— двоїна 
див.— дивись 
дит.— дитяче 

діал.— діалектне 
дієприкм.— дієприкметник 
енкл.— енклітика 
ент.— ентомологічне 
жарт.— жартівливе 
жін. р.— жіночий рід 
зам,— замість 
заст.— застаріле 
зах.— західне 
зб.— збірна назва 
згруб.— згрубіле 
зменш.— зменшувальна форма 
зи.— знахідний 
знев.— зневажливе 
зоол.— зоологічне 
ірон.— іронічне 
іст.— історичне 
іхт.— іхтіологічне 
клас.— класичне 
кн.— книжне 

кул.— кулінарія 
лайл.— лайливе 
літ.— літературне 
мат.— математичне 
мед.— медичне 
мин. ч.— минулий час 
мін.— мінералогічне 
мїсц.— місцевий 
мн.— множина 
муз.— музичне 
невїдм.— невідмінюване 
обл.— обласне 
одн.— однина 
орн,— орнітологічне 
оруди.— орудний 
ос.— особа 
пас.— пасивний 
пд*— південне 
перен.— переносне 
пн.— північне 
поет.— поетичне 
полігр.— поліграфічне 
політ.— політичне 
пор.— порівняй 
лрисл.— прислівник 
рідк.— рідко вживане 
род.— родовий 
розм.— розмовне 
с.-г.— сільськогосподарське 
спец.— спеціальне 
спол.— сполучник 
с. р.— середній рід 
ст.— старе 
ст.-кн.— старокнижне 
суч.— сучасне 
сх.— східне 
текст.— термін текстильної промисловості 
теп. ч,— теперішній час 
тех.— технічне 
тж — там же 
тк.— ткацька справа 
тс.— те саме 
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Умовні скорочення Скорочення назв мов, наріч і діалектів 

усн,— з усних джерел 
фарм,— фармацевтичне 
фольк.— фольклорне 

церк.— церковне 
чол, р.— чоловічий рід 
юр.— юридичне 

Скорочення назв мов, наріч 
і діалектів 

ав.— авестійська 
австрал.— австралійські 
аз.— азербайджанська 
айн.— ай ну 
ак.— аккадська 
ак-ног.— ак-ногайська 
алб,— албанська 
алем.— алеманська 
алт,— алтайська 
англ.— англійська 
ар,— арабська 
арам,— арамейська 
аром.— аромунський 
ассір.— ассірійська 
атт.— аттічний 
афг.— афганська (пушту) 

бав,— баварський 
балкар.— балкарська 
балт.— балтійські 
балтосл.— балтослов’янська 
башк.— башкирська 
беиг.— бенгалі 
болг.— болгарська 
бр.— білоруська 
брет.— бретонська 
булг.— булгарська 
бур.— бурятська 
вал.— валлійська 
вепс.— вепська 
віз.-гр.— візантійсько-грецька 
вірм.— вірменська 
вл.— верхньолужицька 
вн.— верхньонімецька 
гаг.— гагаузька 
гал.— галльська 
гебр.— гебрайська 
герм.— германські 
гінді — гінді 
гол.— голландська 
гомер.— гомерівське 
гот*— готська 
гр*— грецька 
груз.— грузинська 
дангл.— давньоанглійська (англосаксонська) 

дат.— датська 
дбрет.— давньобретонська 
двн.— давньоверхньонімецька 
дінд.— давньоіндійська 
дірл.— давньоірландська 
дїсл.— давньоісландська 
дкїмр.— давньокімрська 
дкорн.— давньокорнська 
дмакед.— давньомакедонська 
днн.— давньонижньонімецька (давньосаксоц 

ська) 

дор.— дорійський 
дперс.— давньоперська 
др.— давньоруська 
дтюрк.— давньотюркська 
дфриз.— давньофризька 
дшв.— давньошведська 
ерз.— ерзянська 
ест.— естонська 
еф.— ефіопська 
єг.— єгипетська 
єнїс.-орх.— пам’ятки єнісейсько-орхонської 

писемності 
жем.— жемайтське 
ід.— ідиш 
іє.— індоєвропейська 
іллір.— іллірійська 
іон.— іонійський 
ір,— іранські 
ірл.— ірландська 
ісл.— ісландська 
ісп.— іспанська 
іт.— італійська 
каз,— казахська 
калм.— калмицька 
камас*— камасинська 
кар.— караїмська 
карач.— карачаївська 
карел.— карельська 
каріб.— карібські 
каш.— кашубський 
кельт*— кельтські 
кеч.— кечуа 
кипч.— кипчацька 
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кирг.— киргизька 
кит.— китайська 
кімр.— кїмрська 
ккалп.— каракалпацька 
копт,— коптська 
корн.— корнська 
крим.-тат.— кримсько-татарська 
кумик.— кумикська 
курд.— курдська 
лат.— латинська 
лит.— литовська 
лів.— лівська 
лтс.— латиська 
лув.— лувїйська 
м. — македонська 
мал.— малайська 
малаял.— малаялам 
манс.— мансійська 
маньчж.— маньчжурська 
мар.— марійська 
метр.— мегрельська 
мокш.— мокшанська 
молд.— молдавська 
монг.— монгольська 
мор,— моравське 
морд,— мордовська 
н. (нім.) — німецька 
нар,-ар.— народиоарабська 
нар,- лат.— народнолатинська 
нвн,— нововерхньонімецька 
нгр.— новогрецька 
ил.— нижньолужицька 
нлат.— новолатинська 
нн.— нижньонімецька 
ног.— ногайська 
норв.— норвезька 
огуз,— огузька 
ойр.— ойротська 
ос.— осетинська 
оск.— оскська 
п.— польська 
пгерм.— прагермаиська 
пеласг.— пеласгійська 
перс.— перська 
пехл.— пехлевійська 
пізньолат,— пізньолатинська 
пкельт.— пракельтська 
полаб.— полабська 
полов.— половецька 
порт.— португальська 
прибалт.— прибалтійські 
пров.— провансальська 
прус.— прусська 

псем,— прасемітська 
псл.— праслов’янська 
р. (рос.) — російська 
рум.— румунська 
р. -цсл.— русько-церковнослов’янська 
саам.— саамська 
сангл.— середньоанглійська 
сболг.— середньоболгарська 
сван.— сванська 
свн.— середньоверхньонімецька 
сгр.— середньогрецька 
сем.— семітські 
єір,— сірійська 
сїрл.— середньоірландська 
сканд.— скандінавські 
скімр.— середньокїмрська 
сл.— слов’янські 
слат.— середньолатинська 
слн.— словенська 
слнц.— словїнцький 
слц.— словацька 
смол.— смоленський 
снідерл.— середньонідерландська 
снн.— середньонижньонімецька 
сперс.— середньоперська 
стел.— старослов’янська 
сфлам.— середньофламандська 
схв.— сербохорватська 
с. -псл.— сербо-церковнослов’яиська 
там,— тамільська 
тат.— татарська 
телеут.— телеутський 
тох. А — тохарська А 
тох. В — тохарська В 
тув.— тувинська 
тунг.— тунгуська 
тур.— турецька 
туркм.— туркменська 
тюрк.— тюркські 
уг.— угорська 
удм.— удмуртська 
узб.— узбецька 
уйг.— уйгурська 
укр.— українська 
умбр.— умбрська 
фін.— фінська 
фр.— французька 
фрак.— фракійська 
франк.— франкська 
фриз.— фризька 
фріг.— фрігійська 
фріул.— фріульська 
хак,— хакаська 

іб 
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хам.— хамітські 
хант.— хантийська 
хет,— хетська 
хорв.— хорватська 
циг*— циганська 
цсл.— церковнослов’янська 
ч.— чеська 
чаг*— чагатайська 
чай.— чанська 

чув.— чуваська 

шв.— шведська 

швейц.- нїм.— швейцарсько-німецьке 
шор.— шорська 

шотл.— шотландська 

шумер.— шумерська 

як.— якутська 

яп.— японська 

Ьібліографічні скорочення 

Абаев ИЗСОЯ — Абаев В. Я. Историко- 
зтимологический словарь осетинского 
язьїка. Т. 1—3 (А—Г), М.—Л., 1958, 

1973, 1979. 

Акуленко — Акуленко В. В. Головні істо¬ 

ричні джерела лексичних інтернаціона¬ 

лізмів в українській мові.— В кн.: 
О. О. Потебня і деякі питання сучасної 
славістики, Харків, 1962. 

Ан = Анненков 
Анненков — Анненков Я. Ботанический сло¬ 

варь. Спб., 1878. 

Ба — Бандрівський Д. 7і. Матеріали до діа¬ 

лектного словника Бориславського і су¬ 
міжних районів Львівської області.— 

В кн.: «Дослідження і матеріали з укра¬ 

їнської мови». Т. 4. К., 1961. 

Балк. езикозн.— Балканско езикознание. 
Ред. В. Георгиев. Т. 1—20. София, 

1959—4977. 

Баскаков Введение — Баскаков Н, А. Введе- 

ниє в- изучение тюркских язьїков. М., 
1962. 

БЕ — Бьлгарски език. Год. 1—ЗО, София, 
1951 — 1980. 

Бевзенко — Бевзенко С. /7. Історична морфо¬ 

логія української мови. Ужгород, 1960. 

Белап, лексікал, і зтьтм.— Беларуская лексі- 

калогія і зтьімалогія (Праграма і тззісьі 
дакладау Міжрзспубліканскай канфе- 

рзнцьіі па беларускай лексікалогіі і зтн- 

малогіі 19—28 лютага 1968 г.). Мінск, 
1968. 

Белар. лінгв.— Беларуская лінгвістика. Вьіп, 

. 1—20. Мінск, 1972—1981. 

Белецкий Принципи — Белецкий А. А, Прин¬ 

ципи зтимологичєских исследований (на 
материале греческого язика). К., 1950, 

БЕР — Б'ьлгарски етимологичен речник. Т. 

1—2. (А—К). София, 1971, 1979. Авт.: 

B. Георгиев, И. Гьльбов, И. Заимов, 
C. Илчев та ін. 

Беринда — Беринда П. Лексикон славено- 

роський. 1627, (Перевидано фотоспосо- 

бом. К., 1961). 

Берл — Берлізов А. А. Лексика рибальства 
українських говорів Нижнього Подні¬ 

стров’я. Чернігів, 1959. 

Бернштейн Очерк 1974 — Бернштейн С, Б, 

Очерк сравнительной грамматики сла- 

вянских язьїков. Чередования. Именньїе 
основи. М., 1974. 

Бі — Білецький-Носенко /7. 77. Словник укра¬ 

їнської мови. К., 1966. 

Вірила — Бірьіла М. В. Беларуская аитра- 
панімія. Мінск, 1966. 

Богородицкий Введение — Богородицкий В. А. 

Введение в татарское язикознание. Ка¬ 

зань, 1953. 

Богородицкий ОКРГ — Богородицкий В. А, 

Общин курс русской грамматики. М.—Л., 

1935. 

Боровков — Боровков А. /(. Лексика средне- 

азиатского тефсира XII—XIII вв. М., 

1963. 

Боровой Путь слова — Боровой Л. Я. Путь 
слова. Старое и новое в язьіке русской 
советской литературн. Изд. 2-е. М., 

1963. 

Брокгауз—Ефрон — Знциклопедический сло¬ 

варь. Брокгауз и Ефрон. І. 1—41 и доп, 

Спб., 1890—1907. 

БСЗ — Большая советская знциклопедия. 

Изд. 2-е. Т. І—51. М., 1950—1958. 
БТР — Зажариш тьлковен речник. 2-ц изд. 

Софія, 1963. Сьст,: Л. Аадрейчин 
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Л. Георгиев, Ст. Илчев, М. Костов, 
И. Леков, С. Стойков, Ц. Тодоров. 

Будагов — Будагов Л. З. Сравнительньш сло- 

варь турецко-татарских наречий. Т. 1—2. 

Спб., 1869—1871. (Перевидано фотоспо- 

собом. М., 1960). 
Бул=Булаховский Семас. зтюдьі. 
Булаховский Семас. зтюдьі — Булаховский 

іїї. Л. Семасиологические зтюдьі. Славян- 
ские наименования птиц,— Вопросьі сла- 

вянского язьїкознания. Кн. 1. Львов, 1948. 

Булаховський Вибр. пр.— Булаховський Л. Л. 

Вибрані праці в п'яти томах. Т. І. К.* 

1975; Т. II. К., 1977; Т. III. К-, 1978. 

Булаховський Нариси — Булаховський Л. Л. 

Нариси з загального мовознавства. Вид. 

2-ге. К., 1959. 
Булаховський Пит. походж.— Булаховський 

Л. Л. Питання походження української 
мови. К-, 1956. 

Бульїка — Булика Л. М. Давнія запазьічанні 
беларускай мови, Мінск, 1972. 

Бурд.—Мих.— Бурдон Я. Ф., Михельсон Л. Д. 

Полний словарь иностранньїх слов, во- 

шедших в употребление в русском язике, 
с означением их корней. Спб., 1866. 

Бурнашев — Бурнаиіев В. /7. Опьіт термино- 

логического словаря сельского хозяй- 

ства, промислов и бьіта народного. 
Т. 1—2. Спб., 1843—1844. 

Бурячок — Бурячок Л. Л. Назви спорідне¬ 

ності і свояцтва в українській мові. 
К-, 1961. 

Буслаев — Буслаев Ф. И. Историческая грам- 

матика русского язика. М., 1959. 

Ва — Ващенко В, С. Словник полтавських 
говорів. Вип. 1. Харків, 1960. 

Вайан — Вайан А. Руководство по старосла- 
вянскому язику. М., 1952. 

Вахрос — Вахрос И. Наименования обуви 
в русском язике. 1. Древнейшие наиме¬ 

нования допетровской зпохи. Хельсинки, 
1959 (НеиуозіоНіиоіпзіііииіш Уиозікі^а. 

№ 6—10. Зиррі.). 
Ващенко — Ващенко В. С. З історії та гео¬ 

графії діалектних слів. Харків, 1962. 

ВеБ — Верхратський У. Говір батюків. Львів, 

1912. 

ВеДо — Верхратський /. Про говір долів- 

ський.— ЗНТШ, 1900, кн. З і 4 (т. 35 

і 36). 

ВеЗа — Верхратський У. Говір замішанців,— 

ЗНТШ, 1894, кн. З (т. 25). 

ВеЗн — Верхратський У. Знадоби до словаря 
южноруського. 1, Львів, 1877. 

ВеЛ — Верхратський У. Про говір галицьких 
лемків. Львів, 1902. 

ВеНЗн — Верхратський У. Нові знадоби до 
номенклатури і термінології природо- 
писної народної. Львів, 1908. 

Веске — Веске М. Славянско-финские куль- 
турние отношения по данньїм язьїка. 
Казань, 1890, 

Веснік БДУ — Веснік Беларускага дзяр- 

жаунага універсітзта імя У. І. Леніна. 

Серня 4. Філалогія, журналістика. 
Мінск, 1969—1981. 

Вестник ЛГУ — Вестник Ленингпадского го- 

сударственного университета. 1946— 
1981, 

Вестник МГУ — Вестник Московского госу- 

дарственного университета. 1946—1981, 

ВеУг — Верхратський У. Знадоби до піз¬ 

нання угорсько-руських говорів. В. Сло- 

варець.— ЗНТЩ,Л899, кн. 4 (т. 30). 

Взаимод. и взаимообог.— Взаимодействие и 
взаимообогащение язиков народов СССР* 

М., 1969. 

Винник — Винник В. О. Назви одиниць ви¬ 

міру в українській мові. К., 1968. 

Виноградов Очерки — Виноградов В. В. Очер- 

ки по истории русского литератупного 
язика XVII —XIX вв. Мм 1938. 

Виноградова — Словарь-справочник «Слова 
о полку Игореве». Вип. 1—4. М.—Л„ 

1965—1973. Сост. В. Л. Виноградова* 

Вісюліна — Клоков — Вісюліна О. Д., Кло- 

ков М. В. Короткий визначник вищих 
рослин УРСР. К., 1948. 

ВКР—Вопросьі культури речи. Вип. 1—8. 

М., 1955—1967. 

Воїнств.—Кіст.— Воїнспгвенський Л4, Л., 
Кістяківський О. £. Визначник птахів 
УРСР. к., 1952. 

Волков — Волков С. В. Історія ста чотирьох. 

К., 1969. 
Вост.-сл. и общ. язьїкозн.— Восточнославян- 

ское и общее язикознание. М., 1978. 

Вост.-сл.-молд. взаим. — Восточнославяно- 

молдавские язьїковие взаимоотношения. 
Т. 1—2. Кишинев, 1961, 1967, 

Вступ — Вступ до порівняльно-історичного ви¬ 

вчення слов’янських мов. За ред. 

О. С. Мельничука. К., 1966. 

ВСЯ — Вопросьі славянского язикознания. 

Вип, 1—7. М., 1954—1963. 
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ВТ — Вопросьі тюркологии. Ташкент, 1965. 

Ву]акли]а — Вуіакли}а И. Лексикон страних 
речи и израза. Београд, [1954], 

ВЯ — Вопросьі язикознания. М., 1952—1981. 

Г = Грінч. 

Газов-Гинзберг— Газов~Гинзберг А. М. Бьіл ли 
язик изобразителен в своих истоках? М., 

1965. 
Георгиев Бьлг. етим. и оном.— Георгиее В. 

Бьлгарска етимология и ономастика. Со- 

фия, 1960. 
Георгиев Вьпр. на бьлг. етим.— Георгиев В. 

Вьппоси на бьлгарска етимология. Со- 

фия, 1958. 
Германович — Германович А. Я. Междометия 

русского язика. К,, 1966. 
Годишник — Годишник иа Софийския уни- 

верситет. Историко-филологически фа- 

култет (з 1967 р.— Факултет по сла- 

вянски филологии). Т. 1—71. София, 

1918—1978. 
Гордлевский — Гордлевский В. Л. Избранние 

сочинеиия. Т. 2. М., 1961. 
Гордлевский Ар. и перс. зл.— Гордлевский 

В. Л. Арабские и персидские злементьі 
в турецком язнке. М., 1945. 

Горкостаев — Горностаев Г. Н. Насекомьіе 
СССР. М., 1970. 

Горяев — Горяев Я. В. Сравнительньїй зтимо- 
логический словарь русского язика. Тиф' 

лис, 1896. 
Горяев 1892 — Горяев Я. В. Опит сравни- 

тельного зтимологического словаря рус- 

ского литературного язика, Тифлис, 1892. 

Горяев Доп. 1 — Горяев Я. В. К сравнитель- 
иому зтимологическому словарю руС' 
ского язика (изд. 1896 г.). Дополнения 
и поправки. Тифлис, 1901. 

Горяев Доп. 2 — Горяев Я. В. Зтимологиче- 

ские обьяснения наиболее трудних и за- 

гадочньїх слов в русском язьіке. К срав- 
нительному зтимологическому словарю 
русского язьїка. Новьге дополнения и по¬ 

правки. Тифлис, 1905, 

Гранде Ар. гр.— Гранде В. М. Курс арабской 
грамматики в сравнительно-историческом 
освещении, М., 1963. 

Гранде Введение — Гранде Е< М. Введение 
в сравнительное изучение семитских язи- 

ков. М., 1972. 
Грінч.— Грінченко В. Д. Словарь україн¬ 

ської мови. Т. 1—4 К., 1907—1909 (Пе¬ 

ревидано фотоспособом. К., 1958). 

Грот Фнл. раз.— Грот Я- К. Филологиче- 
ские разьіскания. Т. 1—2. Спб., 1899, 

Даль — Даль В. Я. Толковий словарь жи¬ 
вого великорусского язика. Т. 1—4. М., 

1956. 

ДБ — Діалектологічний бюлетень (Інсти¬ 

туту мовознавства ім. О. О. Потебні АН 
УРСР). Вип. 1—9. К., 1949—1962. 

Дворецкий — Дворецкий И. X. Древнегре- 
ческо-русский словарь. Т. 1—2. М., 

1958. 
Дворецкий—Корольков — Дворецкий Я. X., 

Корольков Д, Я. Латинско-русский сло¬ 

варь. М., 1949, 

Джаукян — Джаукян Г. В. Очерки по исто- 

рии дописьменного периода армянского 
язьїка, Ереван, 1967, 

Дз — Дзендзелівський Я. О. Словник спе¬ 

цифічної лексики говірок Нижнього По¬ 

дністров'я.— Лексикографічний бюлетень 
(Ін-ту мовознавства АН УРСР), вип, 6, 

К., 1958. 
ДзАтл — Дзендзелівський Я. О. Лінгвістич¬ 

ний атлас українських народних говорів 
Закарпатської області УРСР (лексика). 
Ч. 1—2. Ужгород, 1958—1960. 

Дзендзелевский Молдаванизмн — Дзендзелев- 

ский Я. А. Молдаванизми и их стили- 

стическая роль в украииских говорах 
Нижнего Поднестровья.— Уч. зап. Ин-та 
истории, язика и литератури Молд. 

филиала АН СССР, т. 4—5. Кишинев, 
1955. 

Дзендзелівський УЗЛП— Дзендзелівський Я. О. 

Українсько-західнослов'янські лексичні 
паралелі. К., 1969. 

ДзУЗЛП — Дзендзелівський УЗЛП. 

Дмнтриев — Дмитриев Я, К, Строй тюркских 
язиков. М., 1962. 

До — Дорошенко С, 7. Матеріали до слов¬ 

ника діалектної лексики Сумщини.— Ді¬ 
алектологічний бюлетень (Ін-ту мовознав¬ 

ства АН УРСР), вип. 9, К., І962. 

Докл. АН СССР—Доклади Академии наук 
СССР. Серия В. Л., 1925—1933. 

Доп. УжДУ — Доповіді та повідомлення Уж¬ 
городського державного університету. 

Серія філологічна. № 1—7. 1957—1961. 

Досл. з мовозн,— Дослідження з мовознавства 
(Збірник статей аспірантів і дисертантів). 

Км 1962. Вип. 2. К., 1963. 

Досл. і мат,— Дослідження і матеріали з ук¬ 

раїнської мови. Т. 1—6. К., 1959—1964, 
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Др. вост.— Древности восточньїе. Трудьї Вос- 
точной комиссии имп. Московского архео 
логического общества. М., 1888—1916. 

Дрозд — Дроздовський В, /7. Спостереження 
над сільськогосподарською лексикою ук¬ 

раїнських говірок Татарбунарського, Туз- 

лівського і Саратського районів Одесь¬ 

кої області.—Праці Одеського ун-ту. 

Т. 148, 1958. 

Д-Ьло — Діло (газета з додатками). Львівв 
1890—1916. 

Дювернуа — Дювернуа А. Словарь болгар, 

ского язьїка. Т. 1—3. М., 1889. 

Егоров — Егоров В. Т. Зтимологический сло¬ 

варь чувашского язьїка. Чебоксарьі, 1964. 

ЕЗб — Етнографічний збірник. Т. 1—35. 

Львів, 1895—1914. 

Ез.-етн. изсл.— Язцко<зедс/со-етнографски из- 

следвания в памет на академик Стоян 
Романски. София, 1960. 

Език и лит.— Език и литература. Орган на 
филолозите-слависти. София, 1945— 

1966. 

Езиков. изсл. Младенов — Езиковедски изсле- 

двания. в чест на академик Стефан Младе¬ 

нов. София, 1957. 

Ернштедт — Ернштедт П. В. Египетские 
заимствования в греческом язьіке. М.—Л, 

1953. 

Ж — Желехівський Є., Недільський С. Мало¬ 

русько-німецький словар. Т. 1—2. Львів, 

1886. 

Желех.= Ж. 
ЖїС — Жите і слово. Т. 1—4. Львів, 1894— 

1897. 

ЖМНП — Журнал Министерства народного 
просвещения. Спб., 1834—1917. 

ЖСт — Живая старина. Т. 1—25, Спб., 1891 — 

1917. 

Заверуха — Заверуха В. В. Квіти дванадцяти 
місяців, К., 1974. 

Зап. Колл. востоковедов — Записки Колле- 

гии востоковедов при Азиатском музее 
АН СССР. Л., 1925—1930. 

36. заходозн.— Збірник заходознавства. Т. 1. 

К., 1929. 

Зб. наук, праць І — Збірник наукових праць. 
Т. 1. Мовознавство. К., 1958. 

Зе = Зерова. 
Зеленин — Зеленин Д. Табу слов у народов 

Восточной Европьі и Северной Азии, Ч. 

1—2. Л., 1929—1930. 

Зерова — Зерова М. Я. їстівні та отруйні 
гриби. К., 1963, 

ЗИВ — Записки Института востоковедения 
АН СССР. Л., 1932—1949. 

ЗІНО — Записки Інституту народної освіти. 

Т. 1—4. К„ 1926—1930. 

З історії сл. мов.— 3 історії української та 
інших слов’янських мов (Збірник ста¬ 

тей). К-, 1965. 

ЗІФВ — Записки Історично-філологічного 
Відділу АН УРСР. Кн. 1—26. К., 1919— 
1931. 

ЗНТЩ — Записки Наукового товариства 
ім. Шевченка. Львів, 1892—1916. 

ЗоЮР — Записки о Южной Руси. Издал 
П. Кулиш. 1—2. Спб., 1856—1857, 

ЗФФУБ — Зборник Филозофског факул- 

тета Универзитета у Београду. 1948 — 
1961. 

ИАН ОЛЯ — Известия Академии наук СССР. 

Отделение литературьі и язьїка (з 
1963 р.— Серия литературьі и язьїка). 

М., 1940—1981. 

Изследв. Дечев — Изследвания в чест на 
акад. Димитьр Дечев. София, 1958. 

ИИБЕ — Известия на Института за бьлгар- 

ски език [БАН]. София, 1952—1979. 

Илчев — Илчев С. Речник на личните и фа- 

милни имена у бьлгарите. София, 1969. 

Ильинский Прасл. гр.— Ильинский Г. А. 

Праславянская грамматика. Нежин, 1916. 

Ильинский Сложн. местоим.— Ильинский 
Г. А. Сложнне местоимения. Изд. 2-е, 
Варшава, 1905. 

ИОРЯС — Известия Отделения русского язьї¬ 

ка и словесности Императорской акаде¬ 
мии наук. Т. 1—32. Спб., 1896—1927. 

ИРЛТЯ — Историческое развитие лексики 
тюркских язьїков. М., 1961. 

ИСГТЯ — Исследования по сравнительной 
грамматике тюркских язьїков. Т. 1—5. 

М., 1955—1962. 

Исслед. п. яз.— Исследования по польскому 
язьїку. Сборник статей. М., 1969. 

Истрин Разв. письма — Истрин В. А. Раз¬ 

витие письма. М., 1961. 

Іст. граматика — Історична граматика укра¬ 

їнської мови. Вид. 2-е. К., 1962. Авт.: 

О. П. Безпалько, М, К. Бойчук, М, А. 

Жовтобрюх та ін. 

ІУМ Морфологія — Історія української мови. 
Морфологія. К.# 1978. 
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1Ф — їужнословенски филолог. К*ь. 1—34. 

Београд, 1913—1978. 

аз. тіл, к;исц. зтим. сезд.— І^азаК) тілінїн 
^ьіскаша зтимологияльц сездігі. Алматьі, 
1966. 

КараЦиН — КараЦиН В. Српски р]ечник. 3-є 
изд. Београд, 1898. 

Карп. диал. и оном.— Карпатская диалекто- 

логия и ономастика. М., 1972. 

Карпенко ТГР (КаТГР) — Карпенко Ю. О. 

Топоніміка гірських районів Чернівець¬ 

кої області. Чернівці, 1964. 

Карпенко ТЦР (КаТЦР) — Карпенко Ю. О. 

Топонімія центральних районів Черні¬ 

вецької області. Чернівці, 1965. 

Карский Белорусьі — Карский Е. Ф. Бело- 

русьі. Язьік белорусского народа. В. 1—3, 

М., 1955—1956. 

КІМ — Лексична картотека Інституту мово¬ 

знавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. 

Клепикова — Клепикова Г. її. Славянская 
пастушеская терминология. М., 1974. 

Климов — Климов Г. А. Зтимологический 
словарь картвельских язьїков. М., 1964. 

Ко = Кобилянський Гуц. гов. 
Кобилянський Гуп, гов.— Кобилянський 

Б. В. Гуцульський говір і його відно¬ 

шення до говору Покуття.— Український 
діалектологічний збірник. Кн. 1. К., 

1928. 

Кобилянський Діалект і літ, м.— Кобилян¬ 

ський Б. В. Діалект і літературна мова. 
К., 1960, 

Козлова — Козлова Р. М. Белорусские регио- 

иализмн праславянского происхождения 
(на материале лексики восточного По- 
лесья). АКД. Минск, 1977. 

Коломиец Ихтиол. номеикл.— Коломиец В. Т. 
Ихтиологическая номенклатура славян- 

ских язьїков как источник для исследова- 

ния межславянских 9тнических взаимоот- 
ношений. К., 1978. 

Коломиеп Происх. назв, рьіб — Коломиец В. Т. 

Происхождение общеславянских названий 
рьгб (рукопис). 

Кримський Розвідки — Кримський А. Роз¬ 

відки, статті та замітки, К., 1928. 

Кримський укр. і ор.— А. Ю. Кримський—ук¬ 

раїніст і орієнталіст (Матеріали ювілейної се¬ 

сії до 100-річчя з дня народження), К.» 1974. 

Крьшскнй Укр. гр.— Крьімский А. Е. Укра- 

ииская грамматика. М., 1907—1908. 

КСИС — Краткие сообщения Института сла- 

вяноведения АН СССР. М., 1951 —1965. 

Кузнецов Очерки — Кузнецов Я, С. Очерки 
по морфологии праславянского язьїка. 
М., 1961. 

Кур — Курило О. Матеріали до української 
діалектології та фольклористики. К.» 

1928. 

Кух — Кухаренко Я. Вівці й чабани в Чор- 

номорії.— Основа. Южнорусский лите** 

ратурно-ученьїй вестник. Спб., травень 
1862. 

КЗСРЯ —Шанский Я. ЛІ., Иванов В, В., 

Шанская Т, В. Краткий зтимологический 
словарь русского язьїка. Изд. 3-є. М., 

1975. 

Л — Лисенко Я. С. Словник поліських гово- 

рів. К., 1974. 
ЛБ — Лексикографічний бюлетень [Ін-ту мо¬ 

вознавства АН УРСР]. Вип. 1—9. К-» 
1951 —1963. 

Л—Г — Линдберг Г. У., Герб А. С. Словарь 
названий пресноводньїх риб СССР на 
язьїках народов СССР и европейских 
стран, Л., 1972. 

Ле — Леонова М. В. До характеристики гові¬ 

рок північних районів Буковини.— У ки.: 
Питання історії і діалектології східно¬ 

слов’янських мов. Чернівці, 1958. 

Лек. раст.— Лекарственньїе растения дико- 
растущие. Минск., 1965. 

ЛексПол — Лексика Полесья. Материальї для 
полесского диалектного словаря. М., 1968. 

Лехин—Петров — Словарь иностранннх слов. 

Под ред. И. В. Лехина и Ф, Н. Петрова. 
Изд. 5-е. М., 1955. 

ЛЖит — Льісенко Я. С. Словарь диалектной 
лексики северной Житомирщини.— 

В кн.: Славянская лексикография и лек- 

сикология. М., 1966. 
Лизанець II — Лизанець П. М. Атлас лексич¬ 

них мадяризмів та їх відповідників 
в українських говорах Закарпатської 
області УРСР. Ч. II. Будапешт, 1976. 

Лизанець III—Лизанець П. Лі. Атлас лек¬ 

сичних мадяризмів та їх відповідників 
в українських говорах Закарпатської 
області УРСР. Ч. III. Ужгород, 1976. 

Лік, рослХарченко Лі. С., Сила В. 

Володарський Л. Й, Лікарські рослини 
і їх застосуванні* в народній медицині, 
К., 1971. 

ЛПол — Лисенко П% С. Словник діалектної 
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лексики Середнього і Східного Полісся. 

К., 1961. 
ЛС — Лексикографический сборник. Вьіп. 

1—6. М., 1957—1963. 

ЛЧерк — Лисенко Я. С. Словник специфіч¬ 

ної лексики правобережної Черкащи¬ 

ни.— Лексикографічний бюлетень [Ін-ту 
мовознавства АН УРСР], вип. 6, К., 

1958. 

Лнткин—Гуляев — Льіткин В, Я., Гуляев 
Е. С. Краткий зтимологический словарь 
коми язнка. М., 1970. 

Львов Лексика ПВЛ — Львов А. С. Лексика 
«Повести временннх лет». М., 1975. 

Льюис—Педерсен — Льюис /\, Педерсен X. 

Краткая сравнительная грамматика 
кельтских язьїков. М., 1954. 

Макарушка — Макарушка О.— Словар укра¬ 

їнських виразів, перейнятих з мов турк- 

ських.— ЗНТШ, 1895, кн. 5, № 2. 

Малов Пам. др.-тюрк. письм.— Малов С. £* 

Памятники древнетюркской письменно- 
сти. М.—Л., 1951. 

Малов Пам. Монг. и Кирг.— Малов С. Я. 

Памятники древнетюркской пнсьменности 
Монголии и Киргизии. М,—Л., 1959. 

Маркевич—Короткий — Маркевич О. /7., Ко¬ 

роткий' Й, 7. Визначник прісноводних 
риб УРСР. К., 1954. 

Мартннов Балто-сл.-ит. изогл.— Мартьінов В. В. 

Балто-славяно-италийские изоглоссьі. Минск, 
1978. 

Мартннов Сл.-герм. взаимод.— Мартьінов 
В. В. Славяно-германское лексическое 
взаимодействие древнейшей порьі. Минск, 
1963. 

Мартннов Сл. и ие. аккомод.— Мартьінов 
В. В. Славянская и индоевропейская 
аккомодация, Минск, 1968. 

Ме — Мельничук О. С. Словник специфічної 
лексики говірки села Писарівки.— Лек¬ 

сикографічний бюлетень [Ін-ту мовознав¬ 
ства АН УРСР], вип. 2, К., 1952. 

Мейе ОЯ — Мейе А. Общеславянский язик. 
М., 1951. 

Мельничук Молд. зл.— Мельничук А. С. 

Молдавские злементн в пограничном 
украинском говоре.— Уч. зап. Ин-та ис- 

тории, язнка и литературьі Молд. филиала 
АН СССР, т. 4—5, Кишинев, 1955. 

Мельничук Структ. слов. реч,— Мельничук 
О. С. Розвиток структури слов’янського 
речення. К., 1966. 

Мельничук Зтим. гнездо — Мельничук А, С. 

Зтимологическое гнездо с корнем *иеі- 

в славянских и других индоевропейских 
язьїках. К., 1978. 

Мельхеев — Мельхеев М. Я. Географические 
имена. Топонимический словарь. М., 

1961* 

Менгес — Менгес К. Г. Восточнне злементн в 
«Слове о полку Игореве». Л., 1979. 

Меркулова Очерки — Меркулова В. А* Очерки 
по русской народиой номеиклатуре рас- 

тений. М., 1967. 
Миртов — Миртов А. В. Лексические заим- 

ствования в современном русском язьіке 
из национальньїх язьїков Средней Азии. 
Ташкент—Самарканд, 1941. 

Младенов — Младенов С, Етимологически и 
правописен речник на бьлгарския кни- 

жовен език, София, [1941]. 
Младенов СГЕ — Младенов С, Старите гер* 

маиски елементи в славянските езици.— 

Сборник за народни умотворения, наука 
и книжнина, т. 25, София, 1909. 

Мо — Москаленко А. А. Словник діалектиз¬ 

мів українських говірок Одеської обла¬ 

сті. Одеса, 1958. 

Мовозн.— Мовознавство. Наук. зап. Ін-ту 
мовознавства АН УРСР (стара серія, 

т. 1 —16, К., 1934—1940; нова серія, 

т. 1 — 18, К., 1941 — 1963); орган Відді¬ 

лення літератури, мови і мистецтвознав¬ 

ства АН УРСР (1967—1981). 
Москаленко Грам. терм.— Москаленко Я. А. 

Нарис історії української граматичної 
термінології. К., 1959, 

Москаленко УІЛ — Москаленко А. А. Укра¬ 

їнська історична лексикологія. Одеса, 
1972. 

МСБГ — Матеріали до словника буковин¬ 
ських говірок. Вип, 1—6 (А—О). Чер¬ 

нівці, 1971 —1979. 

Наук, зб. Ленінгр. т-ва — Науковий збірник 
Ленінградського товариства дослідників 
української історії, письменства та мови, 
Т. 3. к., 1931. 

Нахтигал — Нахтиеал Р. Славяиские язики. 

М., 1963. 
Нед — Желехівський Є., Недільський С. Ма¬ 

лорусько-німецький словар. Т. 2, Львів, 

1886. 
Нейштадт — Нейштадт М. Лї. Определитель 

растений средней полоси Европейской 
части СССР. Изд, 6-е. М., 1963* 

22 



Умовні скорочення Бібліографічні скорочення 

Непокупньїй —- Непокупньїй А. Я. Балто-севе- 

рнославянские язиковне связи. К., 1976. 
Нерознак — Нерознак В, Я. Палеобалканские 

язьїки. М., 1978. 

НЗ КДПІ — Наукові записки Київського 
педагогічного інституту ім. О. М. Горь- 

кого. 1939—1961. 

НЗ КДУ — Наукові записки Київського уні¬ 
верситету їм. Т. Г. Шевченка. 1939—1959, 

НЗ УжДУ — Наукові записки Ужгородського 
університету. 1947—1961. 

НЗ ЧДУ — Наукові записки Чернівецького 
університету. 1948—1961. 

Никонов — Никонов В. Д. Краткий топони- 

мический словарь. М., 1966. 

Номис — Номис М. Українські приказки, 
прислів’я і таке інше. Спб., 1864. 

Носаль — Носаль М. Д., Носаль /. М. Лі¬ 

карські рослини і способи їх застосу¬ 

вання в народі, К., 1959. 
Носович — Носович Я. Я. Словарь белорус- 

ского наречия. Спб,, 1870. 

О — Онишкевич М. Й. Словник бойківського 
діалекту [Рукопис. Опубліковані час¬ 

тини: Словарь бойковского диалекта [Бук¬ 

ва Б].— У кн.: «Славянская лексико- 

графия и лексикология». М., 1966. Сло¬ 

варь бойковского диалекта. [Буква КЬ — 
У кн.: «Карпатская диалектология и 
ономастика». М., 1972]. 

Общекарп. диал. атлас — Общекарпатский 
диалектологический атлас. Кишинев, 

1976. 

ОЛА — Общеславянский лингвистический ат¬ 

лас. Материалн и исследования. Мм 
1965, 1970, 1972, 1975, 1977, 1978, 1981. 

Ономастика — Ономастика. Республікансь¬ 

кий міжвідомчий збірник- К., 1966. 
Откупщиков — Откупщиков Ю. В. Из исто- 

рии индоевропейского словообразования. 
Л., 1967. 

Па — Паламарчук Л. С. Словник специфіч¬ 

ної лексики говірки с. Мусіївки.— Лек¬ 

сикографічний бюлетень [їн-ту мово¬ 

знавства АН УРСР], вип. 6, К-, 1958. 

Петровский — Петровский Н. Д. Словарь 
русских личиьіх имен. М., 1966. 

Пит. топон. та оном.— Питання топоніміки 
та ономастики. К., 1962, 

Пі (Піскунов) — Пискунов Ф. Словарь жи¬ 

вого народного, письменного и актового 
язика русских южан. Изд. 2-е. 
1882. 

Погодин Следьі — Погодин А. Следьі корней- 

основ в славянских язиках. Варшава, 
1903. 

Пол — Полесье (Лингвистика. Археологи я. 

Топонимика). М., 1968. 

Попов Ист. лекс.— Попов А. И. Из истории 
лексики язьїков восточной Европьі. Л., 
1957. 

Попов Лек. раст.— Попов Д. Я. Лекарствен- 

нне растения в народной медицине. К-, 
1969. 

Попов Назв. нар.— Попов А. Я. Названий 
народов СССР. Л., 1973. 

Потебня Из зап.— Потебня Д. Д. Из записок 
по русской грамматике. Т. 1—2. Изд. 
3-є. М., 1958. Т. 3. Изд. 2-е. М„ 1968. Т. 
4. М—Л., 1941. Т. 4, вьш. 2. М., 1977. 

Потебня К ист. зв.— Потебня Д. Д. К исто- 

рян звуков русского язьїка. І.— ФЗ, вьщ. 

1—3, 1876. 2—4 («Зтимологические и дру- 

гие заметки»).— РФВ, 1879—1880, 1883. 
Прабл. белар. філал. Тззісьі.— Праблемьі 

беларускай філалогіі. Тззісн дакладау 
рзсп. канферзнцьіі, присвечанай 50-год- 

дзю БССР і КПБ, Мїнск, 1968. 

Правда — Правда (літературно-науковий віс¬ 
ник). Львів, 1867—1879. 

Пр. X діал. н.— Праці X республіканської 
діалектологічної наради. К;, 1961. 

Пр. XI діал. н.— Праці XI республіканської 
діалектологічної наради. К., 1965. 

Пр. XII діал. н.— Праці XII республікан¬ 

ської діалектологічної наради. К., 1971, 

Преобр.— Преображенский А. Г. Зтимологи- 

ческий словарь русского язика. М., 
1958. 

Пробл. ист. и диал.— Проблемьі истории и 
диалектологии славянских язьїков. Сбор- 

ник статей к 70-летию чл.-корр. АН 
СССР В. И. Борковского. М., 1971. 

ПСМ — Питання слов’янського мовознав¬ 

ства. Кн. 1—8. Львів, 1948—1963. 

ПСРЛ — Полное собрание русских летописей. 
Птицьі СССР — Птицьі СССР. М., 1968. 

Авт,: В. Е, Флинт, Р. Л. Беме, Ю. В. 

Костин, А* А. Кузнецов. 
ПУС — Польсько-укр$їнськип словник. Т. 1 — 

2. К., 1958—1960. 

Радлов — Рад лов В. В. Опит словаря тюрк- 
ских иаречий. Т. 1—4. Спб., 1898. (Пе¬ 

ревидано фотоспособом. М., 1963). 

Рамстедт — Рамстедт Г. Я, Введение в ал- 

тайское язьїкознание, М., 1952. 
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Рейф — Рейф Ф. Русско-французский сло¬ 

варь. Спб., 1835. 
Романова — Романова Г. #. Наименование 

мер длиньї в русском язьіке. М., 1975. 

РР — Рисская речь. Научно-популярньїй жур¬ 

нал Ин-та русского язика АН СССР. М., 
1967—1981. 

РУС — Рг/шеоукраинский словарь. Т. І—III. 

К., 1968. 
РУСБот — Росшсбко-український словник бо¬ 

танічної термінології і номенклатури. 
К., 1962. 

Рус. И СЛ. ЯЗЬІКОЗН.— Русское и славяиское 
язьїкознание. К 70-летию чл.-корр. АН 
СССР Р. И. Аванесова. М., 1972. 

РФВ — Рисский филологический вестник. 

Варшава, 1879—1918. 
РЧДБЕ — Милеє А., Братков ЙНико- 

лов Б. Речник на чуждите думи в бьлгар- 

ския език. 3-то изд. София, 1970, 

Риби СССР — Рьібьі СССР. М., 1969. Авт.: 

В. Д. Лебедев, В. Д. Спановская, К. А. 

Савваитова и др. 
Рясянен — Рясянен М, Материалн по исто- 

рической фонетике тюркских язиков. 

М., 1955. 
РЯШ — Рисский язик в школе. М., 1936—1980. 
САН — Словарь русского язика, составлен- 

ньій Вторим отделением Имп. академии 
наук. Т. 1. Спб., 1891—1895. 

Сб. Виноградову — Академику Виктору Вла- 

димировичу Виноградову к его шести- 

десятилетию. Сборник статей. М., 1956. 

Сб. Дринову — Почесть. Сборник статей, 
посвященннх М. С. Дринову. Харьков, 
1908. 

Сб. Милетич — Сборник в чест на проф. 

Л. Милетич, за седемдесетгодишнината 
от рождението му. София, 1933. 

Сб, ОРЯС — Сборник Отделения русского 
язика и словесности Императорской ака¬ 

демии наук [з 1919 р.— Российской АН, 

з 1925 — АН СССР]. Т. 1 — 101. Спб., 
Петрогр ад, 1872—1928. 

Сб. Сумцову — Пошана, Сборник в честь 
проф. Н. Ф. Сумцова. Харків, 1909. 

СДЕЛМ — Скурт дикдионар етимоложик ал 
лимбий молдовенешть. Редактори: Н. Раев- 

ский, М, Габинский, Кишиизу, 1978. 

Севортян — Севортян 3. В. Зтимологический 
словарь тюркских язиков (Общетюркские 
и межтюркские основи на гласнне). М., 
1974. 

Севортян II, III —Севортян 3. В. Зтимологиче¬ 

ский словарь тюркских язиков. Общетюрк- 

ские и межтюркские основи на букву «Б». 

М., 1978; на букви «В», «Г», «Д*. М., 1980. 

СимоновиЬ — СимоновиН Д. Ботанички реч¬ 

ник. Имена бил^ака. Београд, 1959. 

СІС — Словник іншомовних слів. За ред, 
О. С. Мельничука. Км 1974. 

СІС 1951 — Словник іншомовних слів. За ред. 

І. В. Льохіна і Ф. М. Петрова. К-> 
1951. 

Славіст, зб.— Славістичний збірник. К., 
1963. 

Сл. вл. імен — Словник власних імен людей 
(українсько-російський і російсько-укра¬ 
їнський). Уклали С. П. Левченко, Л. Г, 

Скрипник, Н. П. Дзятківська. 5-е вид. 
К., 1976. 

Сл. и балк. язнкозн.— Славянское и бал как- 

ское язьїкознание. Проблеми интерфе- 

ренции и язикових контактов. М., 1975. 
СЛиЛ — Славянская лексикография и лек- 

сикологня. М., 1966. 

Словн. бот.— Словник-довідник з ботаніки. 
К., 1965. Авт.: П. М. Береговий, V П. 
Білокінь, 3. Г. Левітська та ін. 

Сл. ст.-фр, яз.— Словарь старофранцузского 
язика к книге для чтеиия по истории 
французского язика В. Щишмарева. 
М.—Л., 1955. 

С.-луж. сб.— Сербо-лужицкий лиигвистиче- 

ский сборник. М., 1963. 

Сл, филология — Славянская филология, 

Сбориик статей. 1—3. М., 1953. 
Сл, язнкозн,— Славянское язикознание, VIII 

Межд у народний сьезд славистов. Загреб— 

Любляна, сентябрь 1978. Доклади советской 
делегация. М=. 1978. 

СМ — Слов'янське мовознавство. Т. 1—5. К., 
1958—1967. 

Смирнов — Смирнов Я. А. Западное влияиие 
на русский язик в Петровскую зпоху.— 

Сборник ОРЯС, т. 88, № 2, Спб., 1910. 

Соболевский Лекции — Соболевский А. Я. 

Лекции по исторйи русского язика. 

Изд. 4-е. М,, 1907. 
Соболевский Лингв. и арх. зам.— Соболев¬ 

ский А. Я. Лингвистические и археоло- 

гичеекие заметки. Воронеж. 1921. 

Сорокин—Сорокин Ю., С. Развитие словар- 

ного состава русского литературного 
язика. ЗО—90 годи XIX века. М.—Л., 
1965. 
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Срезн.— Срезневский И. И. Материали для 
словаря древнерусского язьїка. Т. І—3. 

Спб., 1893—1912 (Перевидано фотоспо- 

собом. М., 1958). 

СРНГ — Словарь русских народних говоров. 

Вьш. 1 — 16 (А—Л). М.—Л., 1965—1980. 

СРЯ—Словарь русского язьїка. Т. 1—4. 

1957—1961. 

ССРЛЯ — Словарь современного русского ли- 
гературного язьїка. Т. 1 —17. М.—Л., 

1948—1965. 
ССТМЯ “ Сравнительньїй словарь тунгусо- 

маньчжурских язьїков. Т. І—II. Л., 

1975—1977. 
Стоянов — Стоянов И. Л. Глаголи умствен- 

ной деятельности в болгарском язике, 
К., 1977. 

Страутмаи — Страутман Ф. Я. Птици со- 

ветских Карпат. К., 1954. 

СУМ — Словник української мови. Т. 1 —11. 

К-, 1970—1980. 
Супераиская —Суперанская Л. В. Как Вас 

зовут? Где Ви живете? М., 1964. 

Татищев — Татищев В. И. Лексикон рос- 

сийский исторнческий, географический, 

политический и гражданский. Ч. 1—3. 

Спб., 1793. 

ТБР — Турско-бьлгарскя речник. София, 1952. 

Тез. докл. втоп. симп.— Тюркские лексиче- 

ские злемеити в восточньїх и западньїх 
славянских язиках. Тезиси докладов 
второго симпозиума (25—27 коября 
1969 г.), Минск, 1969. 

Тези V сл. конф.— Тези доповідей V Міжву¬ 

зівської республіканської славістичної 
конференції. Ужгород, 1962. 

Терит. діал.— Територіальні діалекти і влас¬ 

ні назви. К.» 1965. 

Тимч — Тимченко Є. А. Історичний словник 
українського язика. Т. 1 (А—Ж). К., 
1930—1932. 

Тимч. Акузатив — Тимченко Є. А. Акузатив 
в українській мові. К*, 1928. 

ТОДРЛ — Трудьі Отдела древнерусской ли- 

тературм [Ин-та русской литературм АН 
СССР]. 

Толстой Сл. геоґр. терм.— Толстой Я. Я. 

Славянская географическ&я терминоло- 

гйя. М., 1969. 

Топоров — Топоров В. Я. Прусский язик. 
Словарь, А—О. М., 1975. 

Топоров II, III —Топоров В. Я. Прусский язик, 

Словарь. Е—Н. М., 1979; І—К. М., 1980. 

Трубачев Назв. дом. жив,— Трубачев 0. Я. 

Происхождение названий домашних жи- 

вотньїх в славянских язьїках. М., 1960. 

Трубачев Рем. терминол.— Трубачев О. Я. 

Ремесленная терминология в славянских 
язьїках. М., 1966. 

Трубачев Терм, родства — Трубачев 0. Я. 

История славянских терминов родства. 
М., 1959. 

Труди ИРЯ — Трудьі Института русского 
язика АН СССР. Т. 1—2. М.—Л., 1949— 

1950. 

Тюркизми — Тюркизмьі в восточнославян- 

ских язьїках. М., 1974. 

Тюркол, иссл.— Тюркологические исследова- 

ния, Сбориик статей, посвященньїй 
80-летию акад. К- К- Юдахина. Фрунзе, 
1970. 

УЗ БашкГУ — Ученьїе записки Башкирского 
уииверситета, Серия филол. наук. Уфа. 

УЗ БГУ — Ученьїе записки Белорусского 
уииверситета. Серия филологическая. 

Минск, 1940—1958. 

УЗ КазГПИ — Ученьїе записки Казанского 
пед. института. 

УЗ КиргГУ — Ученьїе записки Киргизского 
уииверситета. Фрунзе. 

УЗ ЛГПИ—Ученьїе записки Ленинградского го- 

сударственного педагогического института 
им. А. И. Герцена. 

УЗ ТашкГПИ — Ученьїе записки Ташкент- 

ского пед. института. Серия обществен- 

иих наук. 

УЛГ — Українська лінгвістична географія. 

К., 1966. 

УМЛШ — Українська мова і література 
в школі. Методичний журнал Міністер¬ 

ства освіти УРСР. К., 1963—1979. 

Ум.— Сп.— Уманець Л4., Спілка Л. Словар 
російсько-український (фототипічне ви¬ 

дання). 1925. 

УМШ — Українська мова в школі. Орган 
Міністерства освіти УРСР. К-, 1951—1963. 

УРЕ — Українська радянська енциклопедія. 
Т. 1—17. К., 1960 — 1965. 

УРЕС — Український ' радянський енцикло¬ 

педичний словник. Т. 1—3. К., 1966—- 

1968. 

УРС — Українсько-російський словник. Т. 

1—6. К., 1953—1963. 

Успенский — Успенский Л. Слово о словах. 

Ти и твоє имя. Л., 1962. 
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Ушаков— Толковьій словарь русского язьїка. 
Под ред. Д. Н. Ушакова. Т, 1—4. М., 1935. 

Фасмер = Фасмер—Трубачев. 
Фасмер ГСЗ — Фасмер 714. Греко-славянские 

зтюдьі. 1.— ИОРЯС, 9 (1906), кн. 2. 
2.— ИОРЯС, 12 (1907), кн. 2. 3.— Сбор- 
ник ОРЯС, 86 (1909), № 1. 

Фасмер—Трубачев — Фасмер 714. Зтимолб- 
гический словарь русского язьїка. Т, 
1—4- Перевод с немецкого и дополнения 
О. Н. Трубачева. М., 1964—1973. 

Фауна України — Фауна України. В 40 то¬ 
мах. [Опубліковано 33 випуски різних 
томів]. К., 1956—1981. 

Федченко—Флеров — Федченко Б. Л., Фле- 
ров А. Ф. Флора Европейской России. 
Спб., 1911. 

ФЗ — Филологические записки. Воронеж, 
1860—1917. 

Фигуровский — Фигуровский Н. Д. Открм- 
тие химических злементов и происхож- 
дение их названий. М., 1970. 

Филин Иссл. о лексике — Филин Ф. /7* 
Исследования о лексике русских гово- 
ров. М., 1936 (Трудьі Ин-та язьїка и мьіш- 
ления им. Н. Я. Марра. Сери я 6, № 1). 

Филин Образ, яз.— Филин Ф. /7. Образование 
язьїка восточньїх славян. М.— Л., 1962. 

Филин Происх. яз.— Филин Ф. /7. Происхож- 
денне русского, украииского и белорус- 
ского язьтков. Историко-диалектологи- 
ческий очерк. Л,, 1972. 

Флора УРСР — Флора УРСР. Т. І —XII. К., 
1936—1965. 

Фортунатов ИТ — Фортунапгов Ф. Ф. Из- 
бранньїе, труди. Т. 1—2. М., 1956—1957. 

Худ а ні — Худаш М. Л. Лексика україн¬ 
ських ділових документів кінця XVI — 
початку XVII ст. К-, 1961. 

Цьгганенко — Цьіганенко Г. 77. Зтимологиче- 
ский словарь русского язьїка. К., 1970. 

Чопей — Чопей Л. Русько-мадярський сло- 
вар. Будапешт, 1883. 

Шанский ЗСРЯ — Зтимолоеический словарь 
русского язьїка. Под ред. Н. М, Шан- 
ского. Т. 1, вьш.,1— 5 (А—Ж). М., 1963— 
1973. Т. 2, вьіп. 6—7 (З—И). М., 1975— 
1980. 

Шарл.— Шарлемань 714. Назви птахів. [К*Ь 
1927. 

Шахматов Древн. судьбьі — Шахматов А. А. 
Древнейшие судьбьі русского племени. 
Пг., 1919, 

Бібліографічні скорочення 

Шахматов Очерк — Шахматов А. А. Очерк 
древнейшего периода истории русского 
язьїка. Спб., 1915. 

Шейк — Шейковский К. Опьіт южнорусского 
словаря. Т. 1, вьіп. 1 (А—Б). К., 1861. 
(Т—Ю). К., 1884—1886. 

Шел = Шелудько. 
Шелудько — Шелудько Д. Німецькі елементи 

в українській мові.— Збірник комісії 
для дослідження історії української мови. 
1. К-, 1931. 

Шипова — Шипова Е. Я. Словарь тюркизмов 
в русском язмке. Алма-Ата, 1976. 

Шух — Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 1—5. 
Львів, 1899—1908. 

ЗИРЯ — Зтимолоеические исследования по 
русскому язьїку. Вьіп. 1—7. М., 1960—1972. 

Зндзелин ЛП — Зндзелин Я. М. Латьшіские 
предлоги. Т. 1—2, Дерпт, 1905—1906. 

Зндзелин СБЗ — Зндзелин Я. М. Славяно- 
балтийские зтюдьі. Харьков, 1911. 

ЗСБМ —Зтьімалагічньї слоунік беларускай мо¬ 
ви, Т, 1—2, А—В. Мінск, 1978—1980, Автори: 
Р. У. Краучук, В. У, Мартина у, А. Я*. Су- 
прун та ін. Редактор В. У. Мартьінау. 

ЗССЯ — Зтимолоеический словарь славян- 
ских язмков. Праславянский лексиче- 
ский фонд. Под ред. О. Н. Трубачева. 
Вьіп. 1—8. М., 1974—1981. 

Зтимология — (серія збірників етимологіч¬ 
них досліджень. М., поч. з 1963 р.; по¬ 
значення року при посиланні належить 
до заголовка збірника, а ие означає рік 
видання). 

Зтиогр. обозр.— Зтнографическое обозрение, 
Т. 1 — 112. М., 1889—1918. 

Я (Яворницький) — Яворницький Д. 7. Слов¬ 
ник української мови. Т. 1. Катерино¬ 
слав, 1920. 

Яз. нар. СССР — Язьїка пар одо в СССР. 
Т. 1—5. М., 1966—1968. 

ЯиМ — Язмк и мьішление. Вьіп. 1—11. М.— 
Л., 1933—1948. 

Яновский — Яновский Я. Новин словотол- 
кователь, расположенньш по алфавиту. 
Ч. 1—3. Спб., 1803—1806* 

Яф. сб.— Яфвигический сборник. 1—7. М.—Л., 
1922—1932, 

Асіа Біп§. Нип§.— Асіа Ьіп§иізіїса Асасіе- 
тїае Зсіепіїагиш Нип£агісае. 1—27. Ви- 
иарезі, 1951 — 1977. 

АЗ. Кеііпегоуі — АйоЦи Кєііпєгоуі. ЗЬогпік 
)агукоУЄ(1пус1і зІисіН. Орауа, 1954. 
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АГ5ІРЬ — АгсНіь Ріг зІауізсЬе РЬіІо1о£іе. Ве§г. 
уоп V, Ла§іс. Вегііп, 1876—1929. 

А^геП В5І. Ьаиізі.— А§геІІ 5. ВаІіізсЬ-зІа- 

уізсЬе Ьаиізіисііеп. Рипсі, 1919.' 

АО — Асіа огіепіаііа. Висіарезі, 1950—1975. 

АРЬЗсапсі — Асіа РЬі1о1о§іса Зсапсііпауіса. 
Ааг§. 20—31. СорепЬа^еп, 1949—1976. 

АгсЬ. огіепі.— Атскїо огіепШпі. РгаЬа, 

1929—1980. 

А5ЕЕК — Атегісап ЗІауіс апй Еазі-Еиго- 
реап Кєуієуг. 1—34.Ке^у Уогк, 1942—1975. 

ВаШсозІ.— Ваііісовіаьіса. Віиіеіуп Іпзіуіиіи 
№аикотуо-Васіа>ус2Є£о Еигору АУзсЬосі- 
піе] ту Шііпіе. 1—3. \УіІпа, 1934—1938. 

Ваііізііса— ВаІіШіса. 1 —16. Уііпіиз, 1965— 

1980. 
Вагсгі — Вагсгі О. Ма§уаг згоіеііо згоіаг. 

Висіарезі, 1941. 
ВагіЬоІошае — Вагікоіотае Ск. Аііігапі- 

5сЬез \УогіегЬисЬ. 2. Аиіі. Вегііп, 1961. 

ВаШзії—Аіеззіо — Ваііівіі С., Аіеввіо О. Вігі- 

опагіо еііто1о§ісо ііаііапо. V, 1—5. 

Рігепге, 1950—1957. 
Ваиег — Ваиег У. Уууо] сезкеЬо зоиуеіі. 

РгаЬа, 1960. 
В В — Веііга^е гиг Кипйе <1ег іп6о£егтапі- 

зсЬеп ЗргасЬеп. Н§Ь. уоп А. ВеггепЬег- 
£ег. В. 1—30. Ооіііпдеп, 1877—1906. 

Вегл.— Вегпекег Е. ЗІаУізсЬез еіуто1о§Ї5сЬез 
\УбгіегЬисЬ, 1. В. (А—Ь). 2. АиіІ., Неі- 

<іе1Ьег§, 1924; 2. В., 1. Ьіеі. (М—Мог). 
Неіс1еІЬег§, 1915. 

Вегіаі Езе]і — Вегіаі Р. Езе]і о зіоуепзкет 
Іегіки. ЦцЬЦапа, 1967. 

Вегіа] Е5 Розк. гу.— Вегіа\ Р. Еіітоіозкі 
зіоуаг з1оуепзке§а іегіка. Розкизпі гуе- 

гек. ЕіиЬІіапа, 1963. 
Вегіаі Е55Л —Вегіаі Р. Еіітоіозкі зІоуяг зіо- 

уепзке§а іегіка. Ргуа кпіі§а. А—Л. І^иЬ Ца¬ 

па, 1976. 
ВІоеЬ — Віоск О. Вісііоппаіге еіутоІо§іцие 

<іе 1а Іап^ие ігап$аізе. Т. 1. Рагіз, 1932. 

Воізасд — Воітсд Е. Оісіїоппаіге еіутоіо- 

§^ие сіє 1а Іап§ие §гесяие. 2-е ей. НеійеІ- 
Ьег§ — Рагіз, 1923. 

ВРТЛ — ВіиШуп Ро1зкіе§о То^аггузі^уа й^гу- 

когпа^усге^о. 2езг. 1—37. (\Угос1а>у — 

\Уаг5га>уа) — Кгако\у, 1927—1980. 

ВгеЬгп — Вгект. 2іуоі гуіегаі. 1. Вегзіауоусе. 
Вгаіізіауа, 1975. 

ВгоскЬаиз — Оег Вргаск-Вгосккаив. ОеиізсЬез 
ВіІсЬуогіегЬисЬ Ійг іесіегтапп. 7. АиП. 

\УіезЬасіеп, 1956. 

Вги@тапп Оетопзігаііургоп.— Вгидтапп АС- 
Оіе Оетопзігаііургопотіпа сіег іпс!о§ег- 
тапізсЬеп ЗргасЬеп. Ьеіргій, 1904. 

Вги§тапп Огипсігізз — Вгщтапп АС., Оеі- 
Ьгйск В. Огипсігізз сіег Уег§1еісЬепс1еп 
Огаттаіік сіег іпсІоіегтапізсЬеп Зрга¬ 

сЬеп. В. 1—3. 2. ВеагЬ. ЗІгаІЗЬигд, 

1897—1916. 

Вгйскпег — Вгйскпег А, Зіочшік еіутоіо- 

§ісгпу ^гука роїзкіе^о. Кгакоуг, 1927. 

Вгйскпег РАУ — Вгйскпег А. Оіе зІауізсЬеп 
Рґєгпсіїуогієг іт ШаиізсЬеп. \Уеітаг, 
1877. 

ВЗЬ — Виїїеііп сіє 1а Зосіеіе сіє Ііп§иізі^ие 
сіє Рагіз. V. 1—66. Рагіз, 1868—1972. 

Висігізгелузка — Вийгівгеюзка ІР. Зіошапзкіе 
зїоушісіуго сіоіусгдсе рггугосіу гуууеі- 
\Угосїа^ — АУагзгачуа, 1965, 

Вй§а Аізі. зіисі.— Вида АС. Аізіізкі зіисіЦаи 
1-о]і сіаііз. РеіегЬиг^аз, 1908. 

Вй§а КК — Вида АС- Кіпкііпіаі газіаі. 1—3 і. 
Уііпіиз, 1959—1961. 

СЬатЬегз — СкатЬег&'з Еіуто,1о§іса1 Оісііо- 

пагу. Ьопсіоп, 1947. 

СЬапігаіпе — Скапігаіпе Р. Оісііоппаіге еіу- 

шо1о§іяие сіє 1а 1ап§ие §гес^ие. А—К- 
Рагіз, 1968* 

СЬгізііапі — Скгівііапі \Р. А. ОЬег сіаз Еіп- 

йгіп§еп уоп Ргет(1>уогіегп іп сііе гиззізсЬе 
ЗсЬгіГізргасЬе сіез 17. ипй 18. ЛЬйіз. 
Вегііп, 1906. 

СіЬас — Сікас А. йе. Оісііоппаіге сі’еіушоїо- 

§іе йасо-готапе. Еіетепіз зіауез, та§у- 

агз, §гесз-шос1егпез еі аІЬапаіз. Ргапс- 
(огіЬ з/М., 1879. 

Сіогапезси — Сіогапевси А. Оіссіопагіо еіі- 

тоІо§ісо гигпапо. Тепегіїа — Майгісі, 
1966. 

СІаизоп — Сіаизоп О. Ап Еіушо1о§іса1 Оісіі- 

опагу оі Рге-ТЬігіеепіЬ-Сепіигу ТигкізЬ. 
Охіогсі, 1972. 

Сопзіапііпезси — Сопзіапііпевси N. А. Віс- 

^іопаг опошазііс гогпїпезс. [Висиге^іі], 
1963. 

СгапіаІЗ — Сгапіаіа В. Кишипзке уііуу V Каг- 

раіесЬ. РгаЬа, 1938. 
Сипу іпуїі.— Сипу А. Іпуііаііоп а Геїийе 

сошрагаїіуе сіез 1ап§иез іпсіо-еигорееппез 
еі сіез 1ап§ие$ сЬашііо-зещіііяиез. Вог- 

сіеаих, 1946. 

ССм — Саворів Мизеа кгаїоузіуі СезкеЬо. 
З 1920 р. Сазоріз МагосіпіЬо Мизеа. Зу. 

1—143. РгаЬа, 1827—1974. 
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СМР — Сазоріз рго тойегпі Н1о]о£іі. К. 1—53. 
РгаЬа, 1911 — 1971. 

Ваигаї — Ваигаі А. Вісііолпаіге еіутоіо- 
£іЧие сіє 1а 1ап§ие їгапдаізе. 12-е ей. Рагіз, 

з. а. 
Ваигаі Вісі, йез потз—Ваигаі А. Вісііоп- 

паіге еіутоІо§^ие йез потз йе ІатїПе 
еі ргепотз йе Ргапсе. 3-є £й., Рагіз, з. а. 

Вепзизіапи — Вепзивіапи 0. їзіогіа ІітЬіі 
готіпе. Уоі. 1—2. Висиге^іі, 1961. 

Віег — Оіег Р. ЕІутоІо§ізсЬез ХУогіегЬисЬ 
йег готапізсіїеп ЗргасЬеп. 4. АиП. Вопп, 
1878. 

Вігг Nатеп — Оіп А. Віє Ьеиііееп №теп 
Йег каиказізсЬеп Убікег. (Реіегтаппз МІІ- 

іеііип§еп, Вй. 54). 1908. 
ВЬРМ — Оіс^іопагиі ІітЬіі готіпе тойегпе. 

Висиге$іі, 1958, 

В\Л, — Оеиізске ІЛіегаіиггеіІип§. Л§. 1—96. 
Вегііп, 1879—1975. 

Воп. паї. 5сЬгі.[пеп — Оопит паїаіісіит 
ЗсНгупеп. Мііте§еп/ШгесЬі, 1929. 

Вга§апи Котапіі — Огадапи N. Кот^піі іп 
уеасигіїе IX—ХІУ ре Ьага Іоропітіеі 

а опотазіісеі. Висиге^іі, 1933. 
В\УА—ОепкзскгЦіеп Йег КаізегІІсЬеп Ака- 

йетіе йег \УіззепзсЬаїіеп. РЬіІ.-ЬізІ. 
Кіаззе. В. і—58. ЧУЇеп, 1850—1914. 

Егпоиі Е1. йіаі.— Егпоиі А. Ьез еіетепіз 
йїаіесіаих йи уосаЬиІаіге Іаііп. Рагіз, 
1909. 

Егпоиі — Меіііеі — Егпоиі А., Меіііеі А. 

Вісііоппаіге еіутоіоеіаие йе 1а 1ап§ие 
Іаііпе. Т. 1—2. 4-е ей. Рагіз, 1959. 

ЕЗЗЙ 51. £г.— ЕіутоІо£іску зіоупік зіоуап- 
зкусЬ іагукїі. ЗІоуа §гатпа1іска а гаішепа. 
5у. 1—2. РгаЬа, 1973—1980. 

ЕЗЗЛ Рік. б.— Еіутоіо&іску зіоупік зіоуап- 
зкусЬ ]агукй. Іікагкоуе .бїзіо. Кей. Е. 
Науіоуа. Вгпо, 1966. 

ЕІ. Вгип. — Еіуто10£іса Вгипепзіа. РгаЬа, 1978. 
Раїк—Тогр — Раїк Н. 5., Тогр А. ІМопує^їзсЬ- 

йапізсЬез еІуто1о§ізсЬез АУогіегЬисЬ. В. 
1—2. НеійеІЬег§, 1910—1911. 

Реізі — Реізі 5. УегдІеісЬепйез \УбгІегЬисЬ 
йег ^оІізсЬеп ЗргасЬе. 3. АідП. Ьеійеп, 
1939. 

Регіапс Шгу. гуЬ — Регіапс О. Зіоуепзке 
пагуозіоуіе гуЬ безкозіоуепзке] гериЬІіку 
а зизейіасїсЬ кга^у. Тигсіапзку зу. 

Магііп, 1948. 

Регіапс Шгу. уіакоу — Регіапс О. Зіоуепзке 
пагуозіоуіе уіакоу. Вгаїізіауа, 1958. 

РезізсЬг. Сугеузкуі — РезізскгЦІ Гиг В. Су- 
геузку]. Вегііп, 1954. 

РезІзсЬг. Уазтег — РезізскгЦі Ійг М. Уазтег 
гит 70. ОеЬигІзІад. Вегііп, 1956. 

Ріск—Ріск А. Уег£ІеісЬепйез \УогІегЬисЬ 
йег іпйо§егтапізсЬеп ЗргасЬеп. В. 1—3. 

3. АиН. ОоІІіп§еп, 1874—1876; 4. АиП. 
ОбИіп^еп, 1890—1909. 

Ргаепкеї — Ргаепкеі Е. ьііаиізспез еіутоіо- 
§ізсЬез \УбгІегЬисЬ. ОоЦіп§еп, 1962. 

РгетЙугогІегЬисЬ — РгетдтбгіегЬиск. Ьеір2І§, 
1959. 

РгіейгісЬ Н\У — Ргіейгіск 7. НеіІіІізсЬез \Уог- 

ІегЬисЬ. НеійеІЬеге, 1952—1954. 
Ргізк — Ргізк Я. ОгіесЬізсЬез еІутоІойізсЬез 

АУогІегЬисЬ. В. 1—2. Неійе1Ьег§, 1954— 
1969. 

РЕГР — Ріппізск-1)&гізсЬе РогзсЬип§еп. В. 

1—41. Неїзіпдїогз, 1901—1975. 
Оаті11зсЬе§ — ОатШзске§ Е. Еіутоіоді- 

зсЬез \УбгІегЬисЬ йег ІгапгозїзсЬеп Зрга¬ 

сЬе. 2. АиН. НеійеІЬег£, 1969. 
ОеЬаиег — ОеЬаиег ^. Зіоупік зіагобезку. В. 

1—2. РгаЬа, 1903—1913. 
Оезепіиз — Оезепіиз И7. НеЬгаізсЬез ипй сЬаІ- 

йаізсЬез Напй^убгІегЬисЬ іїЬег йаз аііе 
Тезіатепі. З, АиП. Ьеіргі§, 1828, 

иіоііа — Шогіа. 2еіІзспгіїІ Ніг §гіестзспе 
ипй ІаІеіпізсЬе ЗргасЬе. В. 1—52. Обі- 

ііп§еп, 1907—1974. 
Опотоп — Опотоп. КгііізсЬе 2еіІ5сЬгИІ Ніг 

йіе дезаттіе кІаззізсЬе АНегіитзугіззеп- 

зсЬаГі. В, 1—46, Вегііп, 1925—1974, 
ОотЬосг — ОотЬосг 2. Віє Ьи1§агізсЬ-Ійгкі- 

зсЬеп ЬеЬтубгІег іп Йег ип^агізсЬеп 
ЗргасЬе. Не1зіп§Гогз, 1912. 

Огаззтапп — Огаззтапп Я, \УогІегЬисЬ гит 
Кі§-АУейа. 4. АиН. ^УіезЬайеп, 1964. 

НеІЦуізІ — Неіідсізі Е. Зуепзк еіутоіоеізк 
огйЬок. В. 1—2. 3. иррі. Ьипй, 1948. 

Негпе — Нете О. Віє зІауізсЬеп РагЬепЬепеп- 

пип§еп. Ііррзаіа, 1954, 
Неузе РШЬ.— Неузе /. С. А. Ргетй^уогіег- 

ЬисЬ. Наппоуег, 1903. 

Нігі АЬІаиІ — Нігі Я. Вег іпйо£егтапізсЬе 
АЬІаиі, УогпеЬтІісЬ іп зеіпет УегЬаІІ- 
піз 2иг Веіопип^. 51гаВЬиг§, 1900. 

НоГтапп — Но[тапп 5. ЕІутоІоеізсЬез 
\УогІегЬисЬ йег егіесЬізсЬеп ЗргасЬе. Мйп- 
сЬеп, 1950. 

НоІІЬаизеп Ае\УЬ.— Ноіікаизеп Р. А11еп§- 
ІізсЬез еіутоІодізсЬез ^УогІегЬисЬ. Неі- 

йе1Ьег§, 1934. 
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НоНЬашеп Аулі. \УЬ.— Ноіікаизеп Р. АУбгіег- 

ЬисЬ Зез АііауєзіпогЗізсЬєп. Сюіііп£еп, 
1948. 

НоНЬаизеп Е\У — НоШгаизеп Р. Еіуто1о§і- 

зсЬез ШогіегЬисЬ сіег еп§ІізсЬеп ЗргасЬе* 

Ьеіргі^, 1917. 

НоІиЬ— Кор.— НоІиЬ З,, Кореспу Р. Еіушоїо- 

§іску зіоупїк іагука безкеЬо, РгаЬа, 1967. 

НоІиЬ—Ьуег — НоІиЬ У., Ьуег 5. Зігиспу 
еіуто1о£Іску зіоупїк іагука сезкеЬо. 

РгаЬа, 1967. 

Ноіупзка-Вагапоуга — Ноіупзка-Вагапоюа Т* 
Нкгаігзкіе пагугу тіезі^су па ііе о§61- 
іюзіошапзкіт. МЯосІачу — ^агзга^а — 

Кгаком, 1969. 
Нот — Нот Р. ОгипЗгіВ Зег пеирегзізсЬеп 

Еіуто1о§іе. 5іга6Ьиг§, 1893. 

НгаЬес Нис,— НгаЬес 5. №глуу §ео- 

£гаПсгпе Нисиїзгсгугпу. Кгаколу, 1950. 

НйЬзсЬтапп Агт.— НйЬзсктапп Я. Агте- 

пізсЬе ОгаттаіІк. Т. 1. АгтепізсЬе Еіу- 

пзоіодіе. Ьеіргі§, 1897. 

НйЬзсНтапп Оззеі.— НйЬзсктапп Я. Еіуто 
Іо^іе ипЗ ЬаиіІеЬге Зег оззеіізсЬеп ЗргасЬе. 
ЗІгаВЬиг^, 1887. 

НйШ-\УогіЬ — НІШІ- УРогік О. Рогеі§п \УогЗз 
іп Киззіап. Вегкіеу апсі Ьоз Ап§еІез, 1963. 

1Р — Іпйо§егтапізске РогзсЬип§еп. В. 1—80. 

ЗігаЗЬиг§/Вег1іп, 1892—1975, 
ІЛЗЬР — Іпіетаїіопаї ЛоигпаІ оі Зіауіс Ьіп- 

диізіісз апсі Роеіісз. V. 1—22. ТЬе На§ие, 

1959—1976. 
ІУапоуа-ЗаІіп^оУа — Мапїкоуа — Іоапоо&8аІіп- 

§ооаМ., Мапїкоуа 2. Зіоупїк сисІгїсЬ зіоу. 

Вгаїізіауа, 1979. 
Ла§іс-Ре5І5сЬг,— З щіс-РезізеНгіїІ. 2Ьогпїк и 

зіауи Уаігозіауа Лавіса. Вегііп, 1908. 

ІС — Загукосейпу сазоріз (Зіоуепзке] АкаЗе- 

шіе уіеЗ). До 1952 р. ЛагукоуеЗпу зЬог- 

пік ЗАУЕ!. К. 1—32. Вгаіізіауа, 1947— 

1981. 
Леїіііе — ЗеІШе Я. ЗіиЗіеп гит АсІуегЬіит 

итиі 2ідг аЗуегЬіаІеп Везііттип§ іт АІі- 
кігсЬелзІауізсЬеп. МеізепЬеіт ат СНап, 

1961. 
ЛоЬаппеззоп — Збкаппеззоп А. ІзІапЗізсЬез 

еіутоІо^ізсЬез \УбгіегЬисЬ. Вегп, 1956. 

іок\ ЗіиЗіеп — Зокі У. ЗіиЗіеп гиг аІЬапезі- 

зсЬеп Еіуто1о£іе ипЗ \УогіЬіІЗип§. \Уіеп, 

1911. 
ЛокІ ЬКІ] — Зокі У. Еіп^иізіізсЬ-киІіигЬіз- 

іогізсЬе ІІпіегзисЬип£еп аиз Зет ВегеісЬе 
Лез АІЬапізсЬеп. Вегііп — ЬеіргІ£, 1923. 

Лопке Кпііх. ]егік — Зопке Р/, Кгнїгеупі ]егік 
и іеогііі і ргакзі. 2-§о ігЗ. 2а§геЬ, 1965. 

ЛР — 3%гук роїзкі. Ог§ап То^аггузі^а Мііоз- 
піко\у Л$гука РоІзкіе§о. К. 1—60. Кга- 

ко\у, 1913—1980. 

Л5РОи§г — ЗоигпаІ Зе 1а Зосіеіе Ріппо- 

Ои§гіеппе. V. 1—70. Не1зіп§їогз. 1886— 

1970. 

Лип§тапп—Зип^тапп У. Зіоупїк сезко-пе- 
теску. Зу. 1—5. РгаЬа, 1835—1839. 

Каезіпег — Каезіпег УР. Оіе ЗеиізсЬеп 
ЬеЬтубгіег іт РоїпізсЬеп. Т. 1. Ьеір2І§, 
1939. 

Каїіта — Коїіта 3. Оіе озізееІіппізсЬеп 
ЬеЬп^убгіег іт КиззізсЬеп. Неїзіпкі, 1919. 

Каїигп.— Мікіозіск Р., Каїиїпіаскі Е. ОЬег 
Зїе ШапЗегип^еп Зег Ритипеп іп Зеп 
ЗаїтаіізсЬеп Аїреп ипЗ Зеп Каграіеп 
(окремий відбиток з ВепкзсЬгИіеп йег 
РЬіІозорЬїзсЬ-Ьізі. Кіаззе Зег каіз. АкаЗе- 

тіе Зег ^УіззепзсЬаїіеп. В. ЗО, \Уіеп, 1879). 
Каг1о>уіс2 ЗОР — Кагіотісг 3. 31о\Упік §дуаг 

роїзкісЬ. Т. 1—6. Кгакоіу, 1900—1911. 

Кагіотісг ЗШО — Кагіошсг 3. Зїочупїк ^уу- 

гаго^ оЬсе§о а тпіе] іазпедо росЬоЗге- 

піа игу\уапусЬ ду і^гуки роїзкіт. Кгакочу, 
1894—1905. 

Кагзііеп — КагзНеп Я. Іпїіхе іт ІпЗо§егтапї- 
зсЬеп. НеіЗе1Ьег§, 1971. 

Кірагзку ВаІіепЗ.— Кірагзку Р. РгетЗез іт 
ВаНепЗеиізсЬ. Не1зіп§їогз, 1936. 

Кірагзку ОЬО — Кірагзку V. Оіе §етеіп- 

зІауізсЬеп ЬеЬп\уог1:ег аиз Зет Оегтапі- 
зсЬеп, Неїзіпкі, 1934. 

КІеіп — Кіеіп Е. А сотргеЬепзіуе еіутоіо- 
§іса1 Зісііопагу ої іЬе еп§1ізЬ 1ап§иа§е. 
V. 1—2, АтзіегЗат — ЬопЗоп — 
Уогк, 1966—1967. 

КІи^е Зеетаппззрг.— Кіще Р. Оїе ЗеиізсЬе 
ЗеетаппззргасЬе, НаІІе (Зааіе), 1911. 

Кіи§е — ОоІ2е — Кіще Р., Одіге А. Еіуто- 
Іо^ізсЬез \УбгіегЬисЬ Зег ЗеиізсЬеп Зрга- 

сЬе. 16. АиН. Вегііп, 1953. 

К1и§е — Міігка — Кіщє Р. ЕіутоІо^ізсЬез 
ШогіегЬисЬ Зег ЗеиізсЬеп ЗргасЬе. 18. 

АиИ. ВеагЬеїіеі уоп \У, Міігка. Вегііп, 

1960; 20. АиП., 1967. 
Кпіегза — Кпіегза /. А та§уаг пуеіу згіау 

Іоуеуепузгауаі. І. коі., 1—2 г. ВиЗарезі, 
1955. 

Кпиіззоп ОЬ — Кпиіззоп К. Иіе §егтапР 
зсЬеп ЬеЬтубгіег іт ЗІауізсЬеп уот Ту- 

риз Ьику. ЬипЗ, 1929. 
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Кораііпзкї — Кораііпзкі Зіошик дуугагоуг 
оЬсусЬ і гтугоібуг оЬсо^гусгпусЬ. Шуб. 
9-іе. Шагз2а\уа, 1975. 

Коребпу — Кореспу Рг. Ргйуобсе пазігпі 
]гпепу. РгаЬа, 1974. 

Когїпек — Когіпек 7. М. Зіибїе г оЬІазіі 
опотаіороіе. РгаЬа, 1934. 

КгеізсЬтег Еіпі.— Кгеізсктег Р. ЕіпІеііип§ 

іп сііе ОезсЬісЬіе бег £гіесЬізсЬеп ЗргасЬе. 

Ойіііп£еп, 1896. 
КЗг — Кеіеіі згетіе. Кбі. 1—21. Вибарезі, 

1900—1932. 

К2 — ХеШсНгф Іцг УегдІеісЬепбе ЗргасЬіог- 

зсЬцп£ аиї сіет ОеЬіеіе сіег іпбо§егтапі- 

зсЬеп ЗргасЬеп. Ве§гішбеі уоп А. КиЬп, 

В. 1—94. Вег1іп/Ооіііп§еп, 1852—1980. 

Ьап§ца§е — Еап§иа£е. Лоигпаї ої іЬе Ьіп§шз- 

ііс ЗосІеіу о{ Атегіса. Уоі. 1—57. ВаІ- 

іітоге, 1924—1981. 

Ьебег — Ьейег /. КиззізсЬе РізсЬпатеп. Л\7їез- 

Ьабеп, 1968. 

ЬеЬтапп РІЕРЬ — Еектапп ІР. Р. Ргоіо- 
Іпсіо-Еигореап рЬопо1о§у. Аизііп, 1955. 

ЬеЬг-Зрїачуіїїзкі 2арог.— Еепг-Зріашпзкі Т. 
2арогусгепіа боїпопіетіескіе >у І^гуки 
роїаЬзкіт.— Маіегіаіу і ргасе Кот^'і 
3§гукочїе\ Акабетр итіе^іпозсі, і. 7. 
Кгако\у, 1917. 

ЬеЬг-ЗрІатуіпзкі — Рої.— Еекг-ЗрїстіАзкі Т.9 

Роїакзкі /С. Зїо^упік еіуто1о§іс2пу ]§гука 
Оггеугіап роїаЬзкісЬ. 2. 1. Шгос1а\у — 
ШагзгаАуа — Кгакоду, 1962, 

Ье^у Ргетб™.— І^ешу Я. Оіе зетііізсЬеп 
Ргетб^уйгіег іт СгіесЬізсЬеп. Вегііп, 
1895. 

Ьехег — МаШіаз Ьехегз МіііеІЬосЬбеиізсЬез 
ТазсЬетуогіегЬисЬ. 28. АиН. Ьеіргі§, 1956. 

ЬР — Ьізіу ШоІо§іске. К. 1—104. РгаЬа, 
1874—1981. 

Ьібеп Агш. Зі.— Еіаеп Я. Агтепізспе Зіи- 
сііеп. СгоіеЬог£, 1906. 

Ьібеп ВаІі.-зЬ Апі.— Еіі&п Е. Еіп ЬаІіізсЬ- 
зІауІзсЬез Ап1аиіз§езеІ2. СібіеЬог§, 1899. 

Ьібеп Зіибіеп-— Еійеп Е. Зіибіеп гиг аіііп- 
сІізсЬеп ипсІ уегсІеісЬепбеп ЗпгасЬ§е- 

зсЬісЬіе. ІЛррзаІа, 1897. 

Ьібеп ТосЬаг. Зі,— Ьісіеп £. Зіисііеп гиг іосЬа- 
гізсЬеп 5ргасЬ§езсЬісЬіе. СоіеЬог§, 1916. 

Ьіпбе — ііпйе 5. В. Зіодупік і^гука роІзкіе§о. 
Т. 1—6. Шуб. 2-е. Ьуготу, 1854—1860. 

ЬіЗІ — Еіп&иШіса Зіоуаса. Вгаіізіауа, 1939/ 
1940, 

Ьігапес І — Еігапес Р. М. Ма§уаг-икгап 
пуеіуі карсгоіаіок, ЬГгзЬогоб, 1970. 

Ьое>уепіЬа1 — ЕоешепШаї Оіе зІауізсЬеп 
РагЬепЬе2еїсЬпип§еп. Ьеір2і§, 1901, 

ЬокоізсЬ — Ьокоізск К. Еіуто1о£ізсЬе8 Шог- 

іегЬисЬ сіег еигораізсЬеп (£егтапізсЬеп, 

гошапізсЬеп ипсі зІауізсЬеп) Шогіег огіеп- 

іаІізсЬеп игзргип§з. НеїбеІЬег§, 1927. 

ЬокоізсЬ ЕШАШ — Ьокоізск /С. Еіуто1о§і- 
зсЬез ШбгІегЬисЬ бег ашегікапізсЬеп (іп- 
иіапїзспеп) Шогіег ігп ОеиізсЬеп. Неібеі- 
Ьег§, 1926. 

ЬР — ип^иа Розпапіепзіз. Т. 1—22. Рогпап, 
1949—1980. 

ї-оз Ог. р.— Еоз У. Огашаіука роїзка. Т, 1—3. 

Кгакоду, 1922—1927. 

МасЬек ЕЗЛС — Маскек V. Еіуто1о§іску 
зіоупїк іагука сезк£Ьо. РгаЬа, 1968. 

МасЬек Е5ЛС5 — Маскек V. Еіуто1о§іску 
зіоупїк іагука СезкеЬо а зІоуепзкеЬо. 
РгаЬа, 1957. 

МасЬек Лш. гозії.— Маскек Р.Сезкй а зіоуєп- 

яка ]тепа гозіїіп. РгаЬа, 1954. 

МасЬек КесЬегсЬез — Маскек V. КесЬегсЬез 
бапз 1е йошаіпе би ІехЦие Ьаііо-зіауе. 
Вгпо, 1934. 

МасЬек Зіибіе — Маскек V, ЗіцНіе о іуогєпі 
уугагй ехргезіупїсЬ. РгаЬа, 1930. 

Мак — Макохюіескі 5. Зіоу/пік Ьоіапісгпу 
ІасІпзко-таїогизкі. Кгакб^, 1936. 

Маїу аііаз Пес. газії.— Ткиггосй Ь. з коїекії- 
уот. Маїу аііаз НесіуусЬ газШп. 5-е 
ууб. [Магііп], 1973. 

Магяиагі Киш.— Магциагі У. ОЬег баз Уоікз- 

іит бег Китапеп.— АЬЬапбЬ бег Ооі- 
ііп§ег Оез. б. Шізз, РЬіІоз.-Ьізі. КЬ, N. Р. 
13. В., № 1, Вегііп, 1914. 

Маігепаиег — Маігепаиег А. Сігї зіоуа уе 
зІоУапзкусЬ гесесЬ. Вгпо, 1870. 

МаугЬоіег — Маугкоіег М. Кигг^еіаззіез еіу- 

тоІо§І5сЬез \уогіегЬисп без АіііпбізсЬеп. 
В. 1—3. НеібеІЬеге, 1956, 1963. 1976. 

Меіііеі Еіибез — Меіііеі А. Еіибез зиг Геіу- 
шоіо^іе еі 1е уосаЬ.иІаіге би уіеих зіауе. 
1-е рагііе, Рагіз, 1902; 2-е рагііе, Рагіз^ 

1905, 

Ме1ап§ез Міккоіа — МеІап§е$ бе рЬіІоІо^іе 
оНегіз а Л. Л. Міккоіа. Неїзіпкі, 1931. 

Мезііса — Мезііса £, ОІгіопагіо беї 1а Ііпдиа 
иаїїапа. Тогіпо, 1946. 

Меиіеп — Меиіеп Р. сап йег. Ое НоІІапбзсЬе 
2ее- еп ЗсЬеерзіегтеп іп Ьеі КиззїзсЬ. 
Ашзіегбат, 1909. 
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Меуег ЕШ — Меуег О. ЕіутоІо§їзсЬе8 Шогіег- 

ЬисЬ йег аІЬапезізсЬеп ЗргасЬе. ЗігаЗ- 

Ьиг£, 1891. 

Меуег-ЬіїЬке КЕШ — Меуег-ЕйЬке ІР. Ко- 

тапізсЬез еіуто1о§ізсЬез Шбгіег ЬисЬ. 

3. АиП. Неї сієї Ьег§, 1935. 

Мїккоіа АВ — Міккоіа У. У. Оіе аііегеп Ве- 
гіеНип§еп гУгізсЬеп ОзізееНппізсЬ ипсі 
КизйійсЬ. Неїзіпкі, 1938. 

Міккоіа Ваіі. и. Зіау.— Міккоіа У. У. Ваііі- 
зсЬе5 ипсі ЗІауізсЬез. НеІзіп^Гогз, 1903* 

Міккоіа ВегйЬг.— Міккоіа У. У. ВегйЬгип§еп 
гуизсЬеп сіеп \УезШппізсЬеп ипсі зіауі- 
зсЬеп ЗргасЬеп. В. 1, ЗІаУІзсЬе ЬеЬтуог- 

іег іп йеп угезШппізсЬеп ЗргасЬеп. Неї- 

зіп^Гогз, 1894, 

Міккоіа ІЛгзІ. Ог.— Міккоіа У. У. ІУгзІауізсЬе 
Огаттаіік. Т. 1—3. НеійеІЬег^. 1913— 

1950. 

Мікі. ЕШ — Мікіозіск Р. Еіуто1о§ізсЬе$ \Убг- 

іегЬисЬ Йег зІауізсЬеп ЗргасЬеп. Шіеп, 
1886. 

Мікі. РШ — Мікіозіск Р. Оіе РгетсЬубгіег 
іп Ьеп зІауізсЬеп ЗргасЬеп. Шіеп, 1867. 

Мікі. Іех.— Мікіозіск Р. Ьехісоп раїаеозіо- 
уепісо-йгаесо-іаііпит. УіпсІоЬопа, 1862— 

1865. 
Мікі. ТЕІ — Мікіозіск Р, Оіе ійгкізсЬеп ЕІе- 

тепіе іп (Іеп зйсіозі- ипсі озіеигораізсЬеп 
ЗргасЬеп. Т, 1—2. Шіеп, 1884—1885. 

Мікі. ТЕІ КасЬіг.— Мікіозіск Р. Оіе Ійгкі¬ 

зсЬеп Еіешепіе іп сіеп зйсіозі- ипсі озіеи¬ 
гораізсЬеп ЗргасЬеп. ІМасЬіга^. Т. 1—2. 

Шіеп, 1890. 
Мікі. УСг.— Мікіозіск Р. Уег§ІеїсЬеп<Іе Сгат- 

таіік сіег зІауізсЬеп ЗргасЬеп. І. В. Ьаиі- 

ІеЬге. 2. АиїІ. Шіеп, 1879; 2. В. ЗіаттЬіІ- 
аип^зіепге. \Уіеп, 1875. 

ММТЕЗг — А та£уаг пуеіу ібгіепеіі-еіуто- 

Іо£іаі згоіага, 1—3 кбі. Вийарезі, 1967— 
1976. 

Ш — Ье Мопсі ОгіепіаІ. V. 1—32. ІЛррзаІа, 

1906—1938. 

Мозгупзкі КЬЗ — Мозгупзкі К. Киііига їй- 

сіоіуа зіо^уіап. Сг. 1* Киііига таіегіаіпа. 

Кгако\у, 1929. 

Мозгупзкі Р2ЛР — Мозгупзкі К. Ріегчуоіпу 
і^гука ргаз1оїУІапзкіе§о. Шгосіа^у— 

Кгакош, 1957. 

Моїіег — Мдііег Н. Уег§1еісЬепйез іпсіо£ег- 
тапізсЬ-зетііізсЬез ШбгіегЬисЬ. ОоІііп£еп, 
1911. 

МРКУ —МаіегіаІу ї ргасе Котізії Л^гукочуе] 

Акасіетіі Іітіе^іпозсі. Кгакоуг, 1904— 
1918. 

МКІ — МШеіІип&еп йез КитапізсЬеп Іпзіі- 
іиіз ап йег Шіуегзііаі \Уіеп. І. В. Неісіеі- 
Ьег§, 1914. 

М5РОи§г — Метоігез сіє 1а Зосіеіе Ріппо- 

Оидгіеппе (5иота1аі5-ІІ§гіІаі5еп зеигап 
іоітііикзіа). № 1—157. Неїзіпкі, 1890— 

1975* 

МЗЬ — Метоігез сіє 1а Зосіеіе 1їп§иїзіічиє 
сіє Рагіз. V. 1—23. 1868—1935. 

МисЬІіпзкі — Мискііпзкі Л. 2госІ1о5Іо\упік. 

Спб., 1858. 

Миске — Миске Е. ШбгіегЬисЬ сіег піесіегзог* 

ЬїзсЬеп ЗргасЬе ипсі іЬгег Оіаіекіе* В. 1—3. 
Взиігеп, 1966. 

МйЬІ.— Епсіг.— МйкІепЬаск УС. ЕеііізсЬ- 

йеиізсЬез ШогіегЬисЬ. Ег^апгі ипсі Гогі- 

£езеігі уоп Л. Епсігеїіп. В. і—6. Кі§а, 
1923—1946. 

Каегі — Маегі Р. Ьа зііиаііоп 1іп£иізіЦие 
сіє Гаіпои. Ьипсі, 1958. 

Мазе гес — Мазе гес. К. 1—64. РгаЬа, 1917—* 
1981. 

МеирЬПоІ. Мііі. — N еиркіІоІо£ізске Міііеі- 

1ип§еп, Л§. 1—61. Неїзіпкі, 1899—1970. 
Кіесіегтапп В.-зі.— Міесіегтапп М. Ваііо- 

зіауіса. Оепі, 1956. 

МіізсЬ Нізі. р. зіоут.— ИИзск УС. Зіисііа г 
Ьізіогіі роїзкіе^о зіодупісі^а. Кгако\у, 

1948. 
N30 — Иеш «ЗіапсІагсЬ Оісііопагу о! іЬе 

Еп§1ізЬ Ьап§иа§е. Рипк апй Ша§па1е 
Сошрапу. Уогк апсі Ьопсіоп, 1947. 

N13 — Могзк ТійзкгіГі Ьг ЗргодуісІепєкаЬ. 
В. 1—24. Озіо, 1928—1970. 

Опогпазііса — Опотазііса. Різгпо роз\уі^сопе 
пагеушісілуи §ео§гаіісгпети і озоЬошети. 

К. 1—25. Шгосіауг — Шагзга^уа — Кга- 

к6\у(—Сгйапзк), 1956—1980. 
ОзіЬоІГ Рагег§а — Озіко}( Н. Еіуто1о§ізсЬе 

Рагег§а. Всі. 1. ЬеіргІе, 1901. 
Оіг^Ьзкі Ісі§. РогзсЬ.— Оігфзкі У. Іпс1о§ег- 

тапізсЬе РогзсЬип§еп. Шііпа, 1939. 

Оіг^Ьзкі 2Ш — Оігфзкі У. 2усіе ^угаго\у 
V і^гуки роїзкіш. Рогпап, 1948. 

РараЬа§і — РараНа^і Т. Оіс|іопаги1 йіаіес- 

іиіиі аготїп §епега1 еіішо1о§іс. Виси* 

ге$іі, 1963. 
Рагігіс1§е — РагігіЛ§е Е. Огі§іпз. А зЬогі еіу- 

тоІо§іса1 йісііопагу оГ тойегп Еп^ИзЬ. 

2-й ей. Ьопйоп, 1952. 
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РаиІ ООг.— РаиІ Я. ОеиізсЬе Огаштаіік. 
В. 1, 4. АиИ.; В. 2, 3. АиП.; В. З, 2. АиИ. 

НаІІе (Зааіе), 1956; В. 4, 2. АиП., 1955; 

В. 5, 3. АиП., 1957. 
РаиІ ОУЛЬ.— РаиІ Я. ОеиізсЬез АУогіегЬисЬ. 

5. АиИ. НаІІе (Зааіе), 1956. 

РаиІ К1. УпЬ.— РаиІ К.— Оаз кіеіле Уог- 
патепЬисЬ. 2. АиИ. ЬеіргЇ£, 1967. 

РВгВ — Веіігаде гиг СезсЬісЬіе сіег беиізсЬеп 
ЗргаеЬе ипсі Ьііегаіиг. Негаиз§е§еЬеп уоп 
Н. РаиІ, XV. Вгаипе и. а. В. 1 —100. НаІІе 
(Зааіе), 1874—1979. 

Ребегзел Кеіі. Ог.— Рейегзеп Я. Уег^ІеісЬепбе 
Огаттаіік бег кеІіізсЬеп ЗргасЬеп. В, 

1— 2. ОбШп£еп, 1909—1913. 
Реізкег — Реізкег 7. Оіе аііегеп ВегіеЬип^еп 

сіег Зіауеп ги Тигкоіаіагеп ипсі Оегшапеп. 

5іиіі§аг(, 1905. 
Регззоп Веііг.— Регззоп Р. Вейга^е гиг іпсіо- 

£егталізсЬеп \УогіГогзсЬип£. Т, 1—2. 

Ііррзаіа — Ьеіргі£, 1912, 

Реіегззоп Аг. Аггп. Зі.— Реіегззоп Я. АгізсЬе 
ипсі агтепізсЬе Зіисііел. Ьипб, 1920. 

Реіегззоп В51. \У огізі.— Реіегззоп Я. Вак 
ІізсЬе ипсі зІауізсЬе Уґогізіибіеп. Ьипсі, 
1918. 

Реіегззоп 51. \УЇ.— Реіегззоп Я. £иг зіауізспеп 
ипб уег^ІеісЬепбеп \УогіїогзсЬип£. Ьилсі, 
1915. 

Реіегззоп Уегт. Веііг.— Реіегззоп Я. Уег- 

тізсЬіе Веііга^е гиг ’№огІ{огзсЬип£. Ьипсі, 
1915. 

Реіегззоп У§1. зі. \УОГІЗІ.— Реіегззоп Я. УеГ’ 

£ІеісЬепбе зІауізсЬе АУогізіибіеп. Ьипсі, 
1922. 

РР — Ргасе ШоІо§ісгле. Т. 1—25. \Уагзга\уа, 
1885—1975. 

Рппіррісіе — Ркіїірриіе А. Огі§їпеа Когпа- 

піїог. V. І—2. Іай, 1923—1927. 
Ріеі.— Ріеіег&пік Лі. ЗІоУепзко-петзкі зіоуаг, 

О. 1—2. Ь]иЬІ]апа, 1894—1899. 

Рокогпу — Рокогпу У. Іпбо^егтапізсЬез еіу- 

то1о£І$сЬез \У5гіегЬисЬ. В. 1. Вегп — 
МйпсЬеп, 1959. 

Роїагзкі — Роїапзкі К. 51о\\тік еіутоіо- 

§ісгпу ^гука Огге\уіап роїаЬзкісЬ. 2езг. 

2— 4. \Угос1а\у — \Уагзгаша — Кгако\у — 

Обапзк, 1971 — 1976. 

Рорре — Рорре N. Уег§1еісЬелсіе Сгашшаіік 
сіег аІіаізсЬеп ЗргасЬеп. Т. 1. ШіезЬабеп, 
1960. 

Рог — Рогаапік ]£гуко\уу. Т. І—68. Кга- 

кбїУ — АУагзга^а, 1901—1981. 

Ргасе ]§гуко2Л.— Ргасе ]§гукогла\ус2Є. № 1^ 

83. \Угосіа\у, 1953—1975. 

Рге11\УІІ2 — Ргеїіхюііг М7. ЕіутоІо^ізсЬез \Убг- 

іегЬисЬ сіег ^гіесЬізсЬеп ЗргаеЬе. 2. АиП. 
Обіііп^ел, 1905. 

Ри$сагіи — Ризсагіи 5. ЕіутоІо§ізсЬез \Убг- 

ІегЬисЬ сіег гитапізсЬеп ЗргасЬе. І. Ьа- 

іеіпізсЬез ЕІешепі. НеібеІЬег^, 1905. 

Ракзіи кг. ЕпсІгеІТлагл — Яакзіи кга]ишз, 
уеііпитз акабетЦіт ргоіезогат Ог. 

ііапіт ЕпсІгеІГпаш. Кі£а, 1959. 
Катзіебі — Яапгзіейі О. У. КаїтйкізсЬез 

У/бгіегЬцсЬ. Неїзілкі, 1935. 

Капбизка—Яапйизка Я. Ьезпе газіПпу уо 
Гоіо£гаПі. ВгаіІзІауа, 1972, 

Казапеп Таі. Ь.— Яазапеп М. Оіе іаіагі- 

зсЬел ЬеЬп\убгіег іпз ТзсЬегешіззізсЬеп. 
Не1зіл£5Їогз, 1923. 

Казапеп ТзсЬи\у. Ь.— Яазапеп М. Оіе ТзсЬи- 

>уаззізсЬеп ЬеЬп\убгіег іш ТзсЬегешіззі- 

зсЬеп. Неїзіп^їогз, 1920. 

Казапеп УегзисЬ — Яазапеп Лі. УегзисЬ еіпез 
еіуто1о£ізсЬеп ^УбгіегЬисЬз бег Тйгк- 
зргасЬеп. Неїзіпкі, 1969. 

КЬЗ — Яеоие без еіибез зіауез. Т. 1—53. 

Рагіз, 1921 —1981* 

КісЬЬагбі — Кісккагйі Я. РоїпїзсЬе ЬеЬп- 

\убгіег іт ЬкгаіпізсЬеп. ВегІ-іп, 1957. 

Кіеспік — Ріеспік Ьгуаізко^а ііі згрзко^а 
]егіка. Я. І —12. 2а£геЬ, 1880—1937. 

ККб ЬТМ — Яогргащ Кошіз]і У^гуко\уе]. 

Ьобгкіе То\уаггузі\уо Маико\^е. \Уубгіа1 І. 
Т. 1—21. Ьобг, 1954—1975. 

ККЛ \УТМ — Вогргашу Когпіз]і Л^гукоте] 

\Уґос1а\узкіе£о То\уаггузі\уа Маико\уе^о. 
Т. 1 — 11. \Угос1а\у, 1959—1978. 

КЬ — Неоие бе 1іп^и^зіі^ие еі бе рЬПоІо^іе 
сотрагее, V. І—48. Рагіз, 1867—1915. 

КО — Росгпік Огіепіаіізіусгпу, К. 1—41. 
Кгако\у/ \У агзга\уа, 1914— 1979, 

Кошапозіауіса — ротапозіаоіса. Т. І—XVI. 
Висиге^іі, 1958—1968. 

Козеііі ІЬК — Яозеііі А. Ізіогіа ІігпЬіі го- 
шіпе. V. 1—3. Еб. а 4-а. Висиге^іі, 1964. 

Когрга\уу — рогргату і зрга^огбапіа г ро- 

зіебгеп \Уубгіа1и Шоіо^ісгпе^о Акабетіі 
ишіе]^іпозсі. Кгако^, поч. з 1874 р. 

Ког\уабо\узкі Ри. §г. еі.— Яогхюайохюзкі У. 
(Зиаезііолез §гаттаіісае еі еіушоїо^ісае. 
V. 1—2. Кгако\у,. 1897—1899. 

Ког\уабо\^зкі Зіибіа — Яогхюайохюзкі У, Зіи- 

біа паб паг\уаті \уо6 зїоАУіаГ'зкісЬ. Кга- 
ко^, 1948. 
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Ког\уабо\узкі \УР — Яогииайоїюзкі ^. ШуЬбг 
різгп. Т. 1—3. \Уагзга\уа, 1959—1961. 

К51 _ Яосгпік 5Іа\уізіусгпу. Т. 1—41. Кга- 

кбту, 1908—1981. 
Кибпіскі Ргазі.— Яийпіскі М.. Ргазіотуіап- 

52С2У2па " ЬесЬіа " Роїзка. С2. і 9. 

Рогпаїі, 1959—1961. 
5а4п.— Аііг. ЬШЬ.— Заеіпік Ь., АіШтйІ- 

Іег Я. Напб\убгіегЬисЬ ги беп аІікігсЬеп- 

зІауізсЬеп Техіеп. Неібе1Ьег§, 1955. 

5асІп.— Аііг. УШЬ.— Зайпік А., Аіігеітйі- 
Іег Я. УегдІеісЬепбез ЧУбгіегЬисЬ сіег 
зІаУІзсЬеп 5ргасЬеп. В. 1 (А В). Шіез- 
Ьабеп, 1963—1975. 

ЗЬогпїк РРВгЕІ — ЗЬогпік ргасі Рііозоііске 
Гакиїіу Вгпепзке РІпіуегзііу. Раба і'агу- 
коуебпа. 6. 1—26— 27. Вгпо, 1953—1978. 

5Ь. "Тгауп.— Зіийіе ге зіоуапзке іагукоуебу. 
ЗЬогпік к 70. пагогепіпаш акабешіка Ргап- 
іізка Тгаупіска. РгаЬа, 1958. 

БсЬеІибко — Зскеїийко О. РишапізсЬе Еіе- 
тепіе іт ІІкгаіпізсЬеп. «Ваїкап-АгсЬіу», 

В. 2. Ьеіргід, 1927. 
ЗсЬгабег КеаІІехікоп — Зскгайег О. РеаІІе- 

хікоп бег іпбо£ЄгтапізсЬеп Аііегіитз- 

кипбе. 2. АиП. НдЬ. уоп А. НеЬгіпЄ. 

В. 1—2. Вегііп, 1917—1929. 
ЗсЬисЬагбі Зіауоб.— Зскискагсіі Н. Зізуо 

беиізсЬезипб ЗІауо-ііаІіепізсЬез. Огаг, 1884. 

Вскиїге КР ЗсЬг. — Зскиїге V?. КІеіпе ЗсЬгІЇ- 

іеп. 06іііп§еп. 1933. ^ 
5сЬи£Іег-8е\ус — Зскизіег-Зехшс Н. НійіогійсЬ- 

еіутоІо^ізсЬез \уогіегЬисЬ бег оЬег- ипб 
піебегзогЬізсЬеп ЗргасЬе. Ваиігеп, поч. 

з 1978 р. 
ЗсЬизіег-Зеугс РгоЬеЬеГі — Зскизіег-Зеж Н. 

НІ5ІогізсЬ-еіуто1о§і5сЬе& \убгіегЬисЬ бег 
оЬег- ипб піебегзогЬізсЬеп ЗргасЬе. РгоЬе- 

НеГі. Ваиігеп, 1972. 
ЗсЬіііг — ЗскіИг Оіе §ео§гарНізсНе Тегті- 

поіо^іе без ЗегЬокгоаіізсЬеп. Вегііп, 1957. 

Зсігаепіпег — Зскшепіпег Е. Оіе ргітагеп 
Іпіепекііопеп іп беп іпбо§егтапізсЬеп 
ЗргасЬеп. Ніебе1Ьег§, 1924. 

5С5 — Заііпц 5., ЗаІіпд,оюа М., Реіег О. 

Віоупік сибгїсЬ зіоу. 2. ууб. Вгаіізіауа, 
1966. 

5с.-5І.—Зсапйо-ЗІауіса. Тош- І—XXV. Со- 

репЬа^еп, 1955—1979. 

56Р — Зіошгіік ї§гука ро1зкіе§о. Роб геб. 
\у. Вогоз2е\узкіе£0. Т. І—XI. \уагз2а\уа, 

1958—1969. 

565ІЗІ—Зітпік ]агука зіагозІоуепзкеЬо. Оіі. 
І—III {А—П). РгаЬа, 1966, 1973, 1977. 

Зкагбгіиз— Зкагсігіиз Р. Оіе зІауізЬеп ЬеЬп- 
\убгіег ігп АШііаиізсЬеп, Каипаз. 1931. 

Зкеаі—Зкеаі V?. 117. А сопсізе еіугпоіо^ісаі 
бісііопагу оі іЬе еп§1ізЬ Іап^иа^е. Мету 
еб. Охіогб, 1901. 

5кок — Зкок Р. ЕіітоІО£І]зкі гіеспік Ьгуаі- 
зко§а ііі згрзко§а іегіка. Кпі. 1—3. 
2а§геЬ, 1971 — 1973. 

Зкбіб — ЗкбШ Н. ЬеЬпуі/'Огізіибіеп. Ілтб, 
1923. 

Зкбіб ЬО—Зкбісі Н. Ьіп§иі$ііс §1еапіп§з. 
Ьипб, 1923. 

Зіауіа — Зіасіа. Йазоріз рго зіоуапзкои іііо- 
1о£іі. К. 1—48. РгаЬа, 1922—1979. 

Зіауіса — Зіасіса. V. 1—16. ОеЬгесеп, 1961— 
1979. 

Зіау. зіоу,— 5/аиіса 5Іоуаса. К. 1—16. Вгаіі¬ 
зіауа. 1966—1981. 

Зіату. Зіибіеп — Зіашзіізске Зіибіеп гиш V Іп- 
іегпаііопаїеп 31ауізіепкоп§ге8 іп ЗоГіа. 
ОбІііп§еп, 1963. 

51. іУогізі.— Зіатзске \Уог1зіибіеп. Ваиігеп. 
1975. 

Зіауузкі — Зіатзкі Р. 51о\упік еіушоїо^ісгпу 
ї§гука ро1зкіе§о. Т. 1—5 (А—Ідд.). Кга- 
ко\у. 1952—1978. 

ЗІ. ргазї.— Зіохюпік ргаз!о\уіапзкі. Оргасо\уапу 
рггег гезрої 2ак1аби 8Іоіуіапо2па\УЗі\уа 
РАМ роб гебаксі^ Ргапсізгка 5Іаугзкіе§о. 
Т. І—З (А—ОоЬьгаіі). Шгосіату—АУаг- 
зга\уа—Кгако\у—Обапзк. 1974—1979. 

51. ггесгу зіагог. — Зіотпік ггесгу зіагогуі- 
пусЬ. Кгако^, 1896. 

ЗІ. \ууг, оЬсусЬ — ЗЬпопік \уугаг6'№' оЬсусЬ. 
\Уагзга\уа, 1971. 

50 — Зіауіа Оссібепіаііз. Т. 1—37. Рогпап, 
1921—1980. 

50г—Зіауіа Огіепіаііз. К. 1—ЗО. \Уаг5гаууа, 
1952—1981. 

5РАЕ1 — Зргаь'огсіапіа г сгуппозсі і розіе- 
бгеп Рої&кіеі Акабешіі ЕЬпіеіеіпозсі. 
Т. 1—50. Кгако\у, 1890—1950. 

ЗресЬі — Зрескі Р. Оег кігвргип^ бег іпбо- 
£ЄгтапізсЬеп Оекііпаііоп. Обіііп^еп, 1947. 

556—Зіоюпік зІоуепзкеЬо ]агука. Оіеі 1—6. 
Вгаіізіауа, 1959—1968. 

5іасЬо\узкі АгаЬ. ЬеЬп\у.— Зійскошзкі 3. Зіи¬ 
біеп йЬег біе агаЬізсЬеп Ее1т\убгіег іт 
ОзтапізсЬ-ТйгкізсЬеп. Те її 1. \Угос1а\у— 
МУагзгаууа—Кгако\у—Обапзк. 1975. 

З 8-^39 
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5іасЬо\Узкі СЬгопоІ. Іигс.— 5Іаскохювкі 3. 5£и- 
сііа пай сЬгопо10£Ії] іигсугт6\у V ]‘§гуки 
зегЬзко-сЬопуаскіт. Кгако\у. 1967. 

Зіепйег-Реіегзеп — Зіепйег-Реіегвеп А. 51а- 

уізсЬ-£егтапі5сЬе ЬеЬтуогІкипйе. Обіе- 

Ьог£, 1927. 
ЗТІЯЬ — Зргатогйапіа То\уаг2узі:\уа Иаико 

\уе§о тое Ь\уо\уіє. Р. 1 —18. Е\уо\у, 1921— 

1938. 
Зіокез — Зіокев 1Р. игкеНізсЬег ЗргасЬзсЬаІг. 

Н§Ь. уоп А. ВеггепЬегдег. ОбШп^еп, 

1894. 
Бігиіупзкі — ЗігШупвкі Роїзкіе паг\уу рід¬ 

кою кгар\уусЬ. \Угос1а\у—и'агзгач/а— 

Кгако\у—Ойагїзк, 1972. 

5і. зі.— Зіийіа з.1ауіса АсаЙетіае зсіепііа- 

гиш Нип§агісае. V. 1—26. Вийарезі, 
1955—1980І 

Зіийі ЬаШсі — 5іийі ЬаНісі. Т. 1—7. Рота, 
1931—1940. 

51. г їі].— Зіийіа г Шо1о§іі роїзкіе] і зІоуПаїї- 
зкіе]. Т. 1—15. ^агзгаша, 1955—1976. 

51У—5 іошпік ]§гука ро1зкіе£о. ІЛ02. рой 
гей. Л. Каг1о\уісга, А. Кгуйзкіе^о і 
\\Л Міейгтуіейгкіедо. Т. 1—8. ІУагзгаша, 
1900—1927 (Зїолупік У^агзгахузкі). 

ЗушЬ. Рог\уайо\узкі— ЗутЬоІае ^гаттаїісае 
іп Ьопогет Лоаппіз Рог\уайо\Узкі. Т. 1—2. 

Кгакош, 1927—1928. 

ЗкаЦіс — Зкаїііс А. Тигсігті и пагойпот 
£оуоги і пагойпо} кпїігеупозїі Возпе 
і Негсе£оуіпе. Кп]. І—2. Загаіеуо, 1957. 

Зігекеї] — ЗігекеЦ К. 2иг зІауізсЬеп ЬеКп- 

\уог£егкипйе. \Уіеп, 1904. 

Татаз — Татав Е. ЕІуто1о£І5сЬ-Ьі5іогізсЬез 
^бйегЬисЬ йег ип£агізсЬеп Еіетеліе іт 
РитапізсЬеп (ипіег ВегйскзісЬ1:і£ип£ Йег 
Мипйагілубгіег). Вийарезі, 1966. 

Тазгускі Рогрг. і зіий.— Тавгускі \У. Рог- 

рга\уу , і зіийіа роїопізіусгпе. Т. 1—2. 

\Мгос1а^—Кгак6’№г—У/агзга\уа, 1959— 

1961. 
Тікііп — Тікііп Н. РишапізсЬ-йеиізсЬез \Уог- 

іегЬисЬ. В. 1—3. Викагезі, 1903—1925. 

ТотазсЬек ТЬгакег — Тошавскек УУ. Оіе аі- 

іеп ТЬгакег. В. 1—3. УПеп, 1893—1894. 

ТогЬіогпззоп ЬМ — ТогЬідгпзвоп Т. Біе §етеіп- 

зІауізсЬе Ь^иіЙатеіаіЬезе. Т. 1—2. ІЛрр- 
заіа, 1901. 

Тогр — Тогр А. АУбгізсЬаіг йег дегтапізсЬеп 
ЗргасЬеіпЬеіі. ІЛпіег Міі\уігкип£ уоп Н. 

Раїк, ОбЦіп£еп, 1909. 

Тгаиітапп — ТгаиШапп Р. ВаІіізсЬ-зІаУі- 

зсЬез ІУбгіегЬисЬ. 06Шп£еп, 1923 ; 2. 

АиїІ., 1970. 

ІЛАЛЬ — £/т/-А1іаізсЬе ЛаЬгЬйсЬег. В. 24— 

42. ІУіезЬайеп, 1952—1970 (До 1943 р,— 

ІЛл^агізсЬе ЛаЬгЬйсЬег. В. І—23. Вегііп— 

Ьеір2І£, 1921—1943). 

ІЛЬІепЬеск — ІПгІепЬеск С. С. Киггбеїаззіез 
еіутоІо^ізсЬез ШбгіегЬисЬ йег аіііпйі- 

зсЬеп ЗргасЬе. Атзіегйат, 1898—1899. 

ІЛазгуп Л§г. гіойг.— Шаавгуп Н. Л§гук гіо* 

йгіе]зкі. І.6Й2, 1951. 

ІЛп^ЛЬ — див. ІЛАЛЬ. 

ІЛгапіа Тіегг.— і!гапіа ТіеггеісЬ іп зесЬз Вап- 

йеп. Ьеіргі§—Лепа—Вегііп, 1967—1969. 

ІЛгЬапсгук ВіЬІіа кгоі. ХоНі — і/гЬапсгук 3. 

2 йавдпусЬ зіозипк6\у роїзко-сгезкісЬ. 
Сі. 1. ВіЬІіа кго1о\УЄ]' 2оііі а зіагосгезкіе 

рггекіайу Різта з\у. Кгакоту, 1946. 

УаіІІапі Ог. сотр.— УаіІІапі А. Огаттаіге 
сотрагее йез Іап^иез зіауез. Т. 1—2. Ра- 
гіз — Еуоп, 1950—1958. 

УатЬегу — УатЬегу Н. Еіушо1о£ІзсЬез \^бг- 

ІегЬисЬ йег іигко-£а£агізсЬеп ЗргасЬеп. 
Ьеіргі§, 1878. 

Уазтег — Уавтег М. РиззізсЬез .еіутоіо^і- 

зсЬез ШбгІегЬисЬ. В. 1—3. Неійе1Ьег£, 
1952—1958. 

Уагпу — Уалпу V. О ітепесЬ тоїуій у зіо- 

УепзкусЬ паїебісЬ. Вгаіізіауа, 1955. 

Уіпсепг — Уіпсепг А. йе. Ьез еіетепіз гои- 

таіпз йи Іехіяие Ьоиігоиіе. Рагіз, 1959. 

Уопйгак — Уопйгак 117. Уег£ІеісЬепйе зіа- 

уізсЬе Огаттаїік. В. 1—2. 2. АиП. Обі;- 

£іп£еп, 1924—1928. 

УРЗ — Угпік а росаіку ЗІоуапй. Зу. 1—7. 

РгаЬа, 1956—1972. 

Угїез АЕУ/ — Угіев йе. АІіпогйізсЬез еіу- 
тоІо£ізсЬез ІУбгіегЬиеЬ. 2. АиИ. Ьеійеп, 

1962. 
Угіез МЕАУ — Угіев /. йе. Иейегіапйз еіуто- 

Іо£ізсЬ \уоогйепЬоек. Ьеійеп, 1963— 

1965. 

ІУаїйе — Ноїт.— УУаїйе А. ЕаІеіпізсНез еіу- 

то1о§ізсЬез ІУбгІегЬисЬ. 3. пеиЬеагЬ. 
АиИ. уоп Л. В. Ноїтапл. В. 1—2. Неійеі- 
Ьег£, 1938—1954. 

ІУаїйе — Рок.— УУаїйе А. Уег^ІеісЬепйез 
\Убг£егЬисЬ йег іпйо£егтапізсЬеп Зрга¬ 

сЬеп. Негаиз§е§еЬ. ипй ЬеагЬ. уоп Л. 

Рокоту. В. 1—2. Вегііп — Ьеіргіу, 
1927—1930. 
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Умовні скорочення Бібліографічні скорочення 

\1/еек1еу — ІФеекіеу Е. Ап еіуто1о£Іса! біс- 

Ііопагу ої тобегп Еп^ІізЬ. УоІ. І—II. 

Уогк, 1967. 

Шеі^апб й\УЬ.— ЧРеіцапсі О. Оеиізсіїез \Уог- 
ГегЬисЬ. 5. АиЯ. Оіеззеп, 1908. 

\Уеізе — УРеізе Р. О. йіе СгіесЬізсЬеп \Убгіег 
іш Ьаіеіп. Ьеіргі§, 1964. 

\Уіеп. зі. ЛЬ.— УРіепег зІауізіізсЬез ЛаЬгЬисЬ. 
В. 1—25. \Уієп, 1950—1979. 

№огб — І'Рога. Лоигпаї ої ГЬе Ілпдиізііс 
Сігсіе ої ІМе\у Уогк. УоІ. 1—24. І\1е\у Уогк, 

1915—1968; Лоигпаї ої Ше ІпіегпаііопаІ 
Ьіпдиізііс Аззосіаііоп. УоІ. 25—ЗО, 

1969—1979. 
\Уи5 — ЛРдгіег ипб ЗасЬел. КиЦигНізіогізсЬе 

2еіізсітїі Гйг ЗргасЬ- ипб Засїіїог$с1шп£. 

Неібе1Ьег§, поч. з 1909 р.; нова серія 
(після т. XVIII), поч. з 1938 р. 

\У2КМ — ХРіепет 2еіїзс1ігіГі Гйг сііе Кипбе 
без Мог§еп1апбез. В. І—28. ^іеп, 1887— 

1914. 
2а]'зсгкошзкі ІЧ\УТ — Іащсгкотзкі А. N8)- 

зіагзга \уегз]а іигеска. Сг. З, Уїагзгатуа, 

1961. 

2а)^с.7.ко»ккі 5Юг — ^ащсгкопизкі А. Зіибіа 
огіепіаіізіусгпе г бгіеіоуг зїо\упісілуа рої- 
зкіе^о. 1Угосїа\у, 1953. 

2аі^с2ко\узкі УАК — Іащсгкошкі А. УосаЬи- 

Іаіге агаЬе-кірісЬак бе Геро^ие бе Гбіаі 
Машеїоик. 1-е р. Шагзга^а, 1958. 

2П?РЬ — 2еіізскгі}і Гйг гошапізсЬе РЬіІо- 

І0£іе. 1—94. НаІ1е/ТйЬіп§еп, 1877—1978. 
2151 — 2еШскгЦі Гйг 5Іа\уізйк. В. 1—25. 

Вегііп, 1956—1980. 

2Ї5ІРЬ — 2еіІзскгіЦ Гйг зІауізсЬе РЬі1о1о£Іе. 

В. 1—41. йеіргід (з 1952 р.— Неібе1Ьег§), 
1924—1975. 

20ІЧР — 2<л Інскг і[( Гйг Огізпашеп1огзс1іип§. 

B. 1—10. МйпсЬеп — Вегііп, 1925— 
1934. 

2иЬаіу Зі. а сі.— 2иЬаіі/ Л. Зіибіе а біапку. 

Зу. 1. Уукіабу еіушо1о§іскб а Іехікаїпі. 
C. 1—2. РгаЬа, 1945—1949. 

2иріІ2а 00 — 2иріІга Е. йіе §егшапізсііеп 
Оиііигаїе. Вегііп, 1896. 

2У52 — 2йкІасІпі узезіоуашка зіоупі газоЬа. 

Вгпо, 1964. 





а1 (сполучник, частка, вигук пізна¬ 
вання, пригадування тощо); — р. бр. 
нл. болг. м. а «тс.», др. а «а, і, то», п. 
схв. слн. а «а, і», ч. а «і, а», слц. вл. 
а «і», полаб. 9 «тс.», стел. а «а, і, же»; — 
псл. а; — споріднене з дінд. й «і», аі 
«потім, тоді, і, то», ав. ааі «потім, і, та» 
і, подібно до них, є результатом функ¬ 
ціональної видозміни однієї чи кількох 
відмінкових форм колишнього вказів¬ 
ного займенника *’е-/’о- з пізніше зник¬ 
лим ларингальним приголосним у коре¬ 
ні перед голосним; результатами видо¬ 
зміни інших форм того самого займенни¬ 
ка є сполучники і, Іо(би)]; пор. аналогіч¬ 
не співвідношення голосних у сполуч¬ 
никах та, то, др. ти, стел, ти, утворених 
від різних форм вказівного займенника 

після звукового збігу а1 з вигуком 
а2 вигукові функції обох слів у прасло¬ 
в’янській мові частково змішались; дум¬ 
ка про походження сполучника а з пер¬ 
вісного вигуку (НоІиЬ-Кор. 59; Кигг 
Зіауіа 24, 144; Зкок І 1) недостатньо 
обгрунтована; лит. б «а» може бути 
запозиченням із слов’янських мов.— 
Мельничук СМ IV 82; Фасмер І 55; 
Преобр. І 1; Зіа\узкі І 23; МасЬек Е5ЛС 
33; ЗССЯ 1, 33—34; 51. ргазї. І 145; 
Фортунатов ИТ II 226—227; Мейе ОЯ 
389; 2иЬаіу ЬР 36, 345; Рокоту 281-— 
284.— Пор. а2, і1. 

а2 (вигук болю, переляку тощо); — 
наявний в усіх слов’янських і багатьох 
неслов’янських мовах;—результат фо¬ 
нематичного оформлення інстинктивно¬ 
го вигуку, який після звукового збігу 
з багатозначним словом а1 зблизився 
з ним і в сфері вигукових функцій.— 
Рокоту 1.— Пор. а1. 

а-, ан- (префіксальний елемент за¬ 
перечної семантики в складі запозиче¬ 
них слів типу алогічний, ангідрид, апо¬ 

літичний, аритмічний, атонічний, який 
змінює значення наступної за ним сло¬ 
вотворчої частини на протилежне); — 
наявний в усіх слов’янських мовах; — 
через посередництво західноєвропейсь¬ 
ких мов запозичено в складі відповід¬ 
них слів з грецької мови; для творен¬ 
ня деяких слів із цим префіксом було 
використано латинські основи (напр., 
аморальний, анормальний)-, гр. а-, ад> 
«нє-, без-», споріднене з дінд. ав. а(п)-, 
вірм. ап-, лат. іп-, двн. гот. ип- «тс.», 
походить від іє. *п-, редукованої форми 
заперечної частки пе.— СІС 7; НоІиЬ — 
Ьуег 67; ВоІ5ас^ 1; Ргізк І 1; Рокогпу 
756—758.— Див. ще не. 

абажур; — р. бр. болг. м. абажур, 
п. аЬагиг, ч. слц. аЬагйг, схв. абажур-, — 
запозичення з французької мови; фр. 
аЬаІДоиг утворено з дієслова аЬаііге 
«збивати, ослабляти», яке складається 
з префікса а-, пов’язаного з лат. аЬ 
«від», аЬ- (перед приголосними с, ч, і — 
аЬз-) «геть, у-», спорідненим з гр. аяо, 
аяо- «від, геть», гот. а і «від», і дієслова 
Ьаіїге «бити», пов’язаного з лат. ЬаМие- 
ге, *Ьаііеге «тс.», спорідненим з укр. 
бат, та з Іменника ]‘оиг «день, світло».— 
СІС 1951, 9; Фасмер І 55; НоІиЬ — Ьуег 
67; Оаигаі 1; \Уа1<Зе—НоГт. І 1—2; 
Кіеіп 1.—Див. ще ажур1, бат1. 

[абазь] (вигук, яким відганяють яг¬ 
нят);— складне слово, утворене з спо¬ 
нукальної частки а1 І вигуку базь 
(див.). 

Абакум, Авакум, [Бакум], ст. Авва- 
кум, Амвакук'ь, Абаккук'ь (1627); — 
р. Аввакум, бр. Абакум, ч. слц. НаЬа- 
кик, болг. Авакум, цсл. Дввакоу/іг*, 
стел. Ямкако^лПі, Длшаксу'к'ь;— через 
церковнослов’янську мову запозичено 
з грецької; гр. ’Аррахобр, (’Аррахобр) 
походить від імені єврейського пророка 
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абе абревіатура 

НаЬа^^її^ (пряме значення «обійми»; 
тлумачиться також як «борець сильний» 
і Ін.)— Беринда 171; Петровский 33; 
Илчев 41; Оезепіиз 247а. 

[абе] (вигук відрази);— складне сло¬ 
во, утворене з вигуків а2 і бе2 (див.). 

абетка, [абетло] Пі, абетний (заст.) 
«елементарний»;— власне українська 
назва азбуки, утворена за вимовою пер¬ 
ших двох букв алфавіту (а, бе), очевид¬ 
но, під впливом назв азбука, альфабет 
і п. аЬесасіїо «тс.» (від вимови перших 
трьох букв а, Ье, се).— Засіп. — Аііг. 
\НУЬ. І 42.— Пор. азбука, алфавіт. 

абзац;— р. бр. абзац, болг. абзац, 
схв. абзащ— запозичення з німецької 
мови; нім. АЬзаіг «перерва, пауза, ус¬ 
туп, абзац» є похідним від дієслова аЬ- 
зеі2еп «відсувати, відставляти», утворе¬ 
ного з префікса аЬ- «від-, з-», спорідне¬ 
ного з гот. а! «від», лат. аЬ «тс.», і дієслова 
зеігеп «садити», пов’язаного з двн. зег- 
геп, дангл. зеііап, англ. зеі і спорідне¬ 
ного з псл. забіїі, укр. садити.— СІС 7; 
Фасмер І 56; Раиі ПАУЬ 8, 10; Кіи^е — 
Міігка 705.— Див. ще абажур, садити.— 
Пор. обцас. 

аби (сполучник, частка), аби- (пер¬ 
ший компонент складних займенників і 
прислівників з семантикою узагальнено¬ 
сті типу абихто, абйщд, абйякйй, абйчйй, 
абйде, абйяк, абйколй, в яких другі ком¬ 
поненти зберігають властиву їм здавна 
узагальнюючу функцію);— р. діал. бр. 
абьї, др. аби, абих'ь, абьсхом'ь, абьссте, 
абьіша, п. слц. вл. ст. нл. аЬу, ч. аЬу, 
аЬусЬ, аЬуз, аЬусЬот, аЬузіе, стел. 
дбьі;— результат злиття сполучника 
і частки а з особовими формами аориста 
дієслова Ьуіі (Ьухь, Ьу і т. д.), які зго¬ 
дом теж набули значення умовної частки; 
зіставлення елемента а- з гр. <Ьс (<іє. 
*Іоз) (МасЬек Е5ЛС 33) потребує додат¬ 
кового обгрунтування. — Мельничук 
СМ II 151—152; Фасмер І 58; 5Іа\узкі І 
23; Ваиег 178; ЗССЯ 1, 35; ЗІ. ргазі. І 
148—149; Засіп.— Аііг. У\¥Ь. І 2; Уоп- 
бгак II 136—137; Мейе ОЯ 166, 213.— 
Див. ще а1, би. 

[абйр] (вигук, яким відганяють 
овець);— бр. абйр «тс.»;—складне утво¬ 
рення з частки а1 і вигуку бир1 (див.). 
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абищиця «дрібниця, неважлива спра¬ 
ва»;— похідне утворення від абйщо, 
аналогічне до дещиця (від дещо), ні¬ 
сенітниця (від ні се ні те).— Див. ще 
аби, що. 

абко, абчанка — див. ябко. 
або (розділовий сполучник, питаль¬ 

на частка);— р. [або], бр. або, п. діал. 
слц. вл. нл. аЬо;— результат злиття 
сполучника а з часткою Ьо — в мину¬ 
лому формою середнього роду вказів¬ 
ного займенника; припущення про роз¬ 
виток або через ступінь аІіЬо (Фасмер 1 
56; Вегп. І 21—22; Уопбгак II 435) 
є зайвим.— ЗССЯ 1, 34—35; 51. ргазі. 1 
147.— Див. ще а1, бо.— Пор. альбо. 

[абомовня] «луна, ехо»;— не зовсім 
ясне утворення, до складу якого входить 
слово [мовня] «блискавка; заграва; лу¬ 
на, ехо».— Кравчук ВЯ 1958/4, 119.— 
Див. ще мовня, 

абонемент;— р. абонемент, бр. або¬ 
немент, п. аЬопатепі, ч. аЬоппетепі 
(вим. аЬопта), слц. аЬоптап, вл. аЬо- 
петепі, болг. абонамент, схв. абднман, 
слн. аЬопта;— запозичення з фран¬ 
цузької мови; фр. аЬоппетепі «перед¬ 
плата, абонемент» утворене від дієслова 
з'аЬоппег «передплачувати», аЬоппег 
«абонувати», раніше «встановлювати ре¬ 
гулярний податок як засіб викупу від 
повинностей; обмежувати», пов’язаного 
з фр. ст. Ьоппе (пізніше Ьогпе) «межовий 
стовп», що походить від нар.-лат. Ьобі- 
па, Ьиііла «тс.», можливо, запозиченого 
з галльської мови.— СІС 8; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 15; ИаигаіЗ, 99. 

аборт, абортйвний;— р. бр. болг. 
аборт, п. ч. аЬогіиз, слц: аЬогі, аЬогіиз, 
м. абортує, схв. абортує, слн. аЬогіиз;— 
від лат. аЬогіиз «викидень», похідного 
від дієслова аЬогіог «передчасно наро¬ 
джуюсь, завмираю», утвореного з пре¬ 
фікса аЬ- і дієслова огіог «народжуюсь», 
спорідненого з укр. ронити.— СІС 8; 
Шанский ЗСРЯ І 1, 17; \\7а1бе—Ноїш. 
II 222—223.— Див. ще абажур, ронити. 

абревіатура; — р. аббревиатура, бр. 
абревіатура, п. вл. аЬгешіаіига, ч. аЬ- 
геуіаіига, слц. слн. аЬгеуіаіига, болг. 
абревиатура, схв. абревіатура-, — за¬ 
позичення з італійської мови; іт. аЬЬге- 
уіаіига «скорочення, абревіатура», по- 



абрикос абхаз 

ходить від лат. аЬЬгеуіо «скорочую», 
утвореного з префікса аЬ- і прикметни¬ 
ка Ьгєуів «короткий», спорідненого з гр. 
Рр®Х“2> Двн. піиг£ «тс.».— СІС 8; Шан- 
ский ЗСРЯ І 1* ІЗ—14; \¥а1бе—Ноїт. 
І 115.— Див. ще абажур. 

абрикос, абрикоса, Іабрикоз, апри- 
коза, обрикдс, оберкбс3, абрикосівка, 
абрикосник-, — р. абрикос, бр. абрикос, 
п. аргукога, вл. аргікога; — запозичен¬ 
ня з голландської мови; гол. аЬгікооз 
через французьку і іспанську чи порту¬ 
гальську мови (фр. аЬгісоі, ст. аиЬегсої, 
ісп. аІЬегащие, аІЬагісоцие, порт. аІЬгі- 
а^ие) прийшло з арабської; ар. аі Ьаг- 
^ок утворилося з сгр. яраїкоххі^ 
(яраїхоиіа), яке походить від лат. 
ргаесох (р^аесо^ииз) «скороспілий», ут¬ 
вореного з префікса ргае- «перед-, на¬ 
перед», спорідненого з гр. зтараі «до, 
перед, поряд», укр. при, і основи діє¬ 
слова со^ио «варю, кип’ячу», спорід¬ 
неного з псл. *рекїі, укр. пекти.; ва¬ 
ріант [априкдзаі зайшов через польську 
і німецьку мови (нвн. Арикове).— Шан- 
ский ЗСРЯ І 1, 18; Фасмер І 57; Пре- 
обр. 1 2; К1и§е—Міїгка 28; Оаигаі 4; 
\Уа1бе—Ноіш. 1270—271,11 351.—Див. 
ще пекти, при. 

ІаГрю] (вигук, що передає воркуван¬ 
ня голуба), [абрюку] «тс.», [абрюкати]-,— 
складне утворення з частки а1 і вигуко- 
вого компонента -брю, -брюку, тотожно¬ 
го з бруку (див.). 

абсолют, абсолютний, абсолютизу¬ 
вати, ст. абсолют'ь «самодержець, не¬ 
обмежений монарх» (XVIII ст.), пор. но¬ 
ве абсолютйзм «необмежена монархія»;— 
р. болг. абсолют, бр. абсалют, п. аЬво- 
Іиі, ч. аЬзоІиїпї, слц. аЬзоІйІит, вл. аЬ- 
воіиіпу, м. апсолутен, схв. апсдлут, 
слн. аЬвоШ(ит); — запозичення з ла¬ 
тинської мови; лат. аЬзоШіиз «викінче¬ 
ний, довершений, необмежений» пов’я¬ 
зане з дієсловом аЬзоІУО «звільняю, за¬ 
вершую», утвореного з префікса аЬ- 
і дієслова зоіуо «відв’язую, звільняю, 
піднімаю», що є результатом видозміни 
давнішого *зе-1ио, утвореного з основи 
з§- (зеб) «без», генетично пов’язаного 
з основою зворотного займенника *зе-, 
*зце-, укр. -ся, свій, І дієслова Іио «роз¬ 
в’язую, звільняю, відпускаю», спорід¬ 

неного з гр. Хбсо «тс.», дінд. Іипаіі 
«ріже, відрізує», укр. лава-, нове значен¬ 
ня «абсолютна ідея, істинне саме по собі, 
цілковитий, довершений» з’явилось у 
нім. аЬзоІиІ, звідки прийшло в україн¬ 
ську мову через російську.— СІС 9; 
Шанский ЗСРЯ І 1, 19—21; Шаібе— 
Ноїт. І 2, 834, II 506—507, 557.— Див. 
ще абажур, лава, свій, себе. 

абстрагувати, абстрактний, аб- 
стракт, абстракціонізм, абстракціо¬ 
ніст, абстракція-, — р. абстрагйровать, 
бр. абстрагаваць, п. вл. аЬвігаЬоушс, 
ч. аЬзігаЬоуаіі, слц. аЬзігаЬоуаі', болг. 
абстрахйрам, м. апстрахйра, схв. ап- 
страховати, апстрахйрати, слн. аЬ- 
зїгаМгаїі; — запозичення з латинської 
мови, переважно через російську І ні¬ 
мецьку (нім. аЬзігаЬіегеп «абстрагува¬ 
ти», аЬзІгак! «абстрактний»); лат. аЬ- 
зігаНо «відтягаю, відволікаю», аЬзігас- 
їиз «відтягнутий», аЬзІгасііо «відтяг¬ 
нення, віддалення» утворені з префік¬ 
са аЬз- (аЬ-) «геть» і дієслова ігаЬо 
«тягну», спорідненого або з гот. дангл. 
бга^ап «тягти», двн. 1га§ап «тс.», або 
з кімр. їгоеб «нога, ступня», слн. 1га§ 
«слід», схв. тражшпи «шукати».— СІС 
10; Шанский ЗСРЯ І 1, 21—22; Шаі- 
бе—Ноїт. II 698—699.— Див. ще аба¬ 
жур. 

абсурд, абсурдний, ст. апсоурда, то 
єсть розуменья некгречньїе (1598); — р. 
бр. болг. абсурд, п. вл. аЬзигб, ч. слц. 
аЬзигбиш, м. апсурд, схв. апсурд, слн. 
аЬзигб; — запозичення з латинської (пі¬ 
зніше з французької) мови; фр. аЬзигбе 
«безглуздя, абсурд» походить від лат. 
аЬзигбиз «недоброзвучний, безглуздий», 
утвореного з префікса аЬ- «від-» і при¬ 
кметника зигбиз «глухий», мабуть, по¬ 
в’язаного з лат. зизиггиз «шипіння, ше¬ 
піт», спорідненим з дінд. зуагаїі «зву¬ 
чить», стел, свирлти «свистіти», р. сви- 
рель «сопілка».— Шанский ЗСРЯ І 1, 
22; Виноградов Очерки 392; МУаІбе— 
Ноїт. І 5, II 634, 637.— Див. ще аба¬ 
жур. 

абхаз, абхазець-, — р. абхаз, абхазец, 
бр. абхазец, др. обез-ь, обежанинт», п. ч. 
слц. АЬсНаг; — очевидно, запозичення з 
грузинської мови; груз. архагі (букв. 
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абшйт 

«душа»), як і вірм. ар'хаг,є субститутом 
самонайменування абхазів апсуа; пор. 
сгр. а^аа^оі «абхази».— Мельхеев 5; 
Фасмер—Трубачев І 57; Оееіегз ІР 61, 
329; Оігг N807еп 205. 

[абшйт] «відставка», [абиіид, апиіид], 
[абшитувати] «звільняти», ст. обшить, 
абшитованьїй, абшитованний «звільне¬ 
ний від служби» (XVIII ст.); — р. абиіид, 
бр. ст. апиіит, п. аЬзгуб, арзгуі «звіль¬ 
нення з війська»; — запозичення з ні¬ 
мецької мови; нвн. АЬзсЬіесі «прощання, 
відставка» є похідним від дієслова аЬ- 
зсйеМеп «відділятись, від’їжджати», 
утвореного з префікса аЬ- «від-» і діє¬ 
слова зсЬеібеп «розділяти; відходити; 
розставатися», спорідненого з двн. зсеі- 
бап, гот. зкаіОап, лит. зкіебгіи, зкіезіі 
«тс.».— Фасмер І 58; 5\У І 5; К1и£е— 
Міігка 641.— Див. ще абзац. 

[ава1] «вид рибальської сітки; ри¬ 
бальський каючок Мо»; — болг. [ава] 
«тс.»; — очевидно, запозичення з мол¬ 
давської мови; молд. авз (рум. ауа) 
«невід» походить від тур. [ау], крим.- 
тат. а\у «тс.», що зводиться до спільно- 
тюркського кореня а:І£ «сітка, невід; по¬ 
лювання».— Болдьірев Тюркизмьі 45— 
46; ОБКМ 58; Севортян 117—118. 

[ава2] (вигук несподіванки, здиву¬ 
вання, шкодування І ін.)Ж;—бр. [авай], 
п. ст. а\уа «ото», ч. аи «ой», ст. ауе «ох», 
вл. аут «ой», полаб. аи «ох», схв. аза/ 
«тс.»; — очевидно, результат злиття ви¬ 
гуку *ав (аи, мабуть, запозиченого з ні¬ 
мецької мови, пор. нім. аи) і вигуку а; 
можливе також припущення про злиття 
вигуку а з відмерлим тепер вигуком 
*ва (пор. овва і ін.).— Див. ще а2. 

Авакум — див. Абакум. 
авангард; — р. бр. болг. авангард, 

п. а\уап£агс1а, ч. слц. ауапі^агба, вл. 
а\уапІ§агс1а, м. авангарда, схв. авангарда, 
слн. ауапі^агба; —запозичено з фран¬ 
цузької мови, очевидно, через росій¬ 
ську; фр. ауапі-£агбе складене з двох 
слів — ауапі «попереду», від лат. аЬапіе 
«тс.», утвореного з прийменників аЬ 
«від» І апіе «перед», спорідненого з гр. 
ауті «напроти», і §агбе «сторожа, загін», 
від франк. *\уагс16п «бути на сторожі», 
спорідненого з нім. \уаг!еп «доглядати, 
чекати».— СІС 10; Шанский ЗСРЯ І 1, 

аварія 

23—24; Фасмер І 58; Кораііпзкі 101— 
102; Баигаі 62, 354; \УаМе-Ноїш. І 53.- 
Див. ще абажур, анти-, варта, гвардія. 

аванс, авансувати; — р. бр. болг. м. 
аванс, п. а\уапз, вл. амшпза, схв. аванс, 
слн. ауапз; — запозичення з францу¬ 
зької мови; фр. ауапсе «видача грошей 
наперед» пов’язане з ауапсег «авансува¬ 
ти», похідним від нар.-лат. *аЬапііаге 
«просуватися вперед», утвореного від 
лат. аЬапіе «попереду».-—СІС 11; Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 1, 25; Баихаі 62.— Див. 
ще авангард. 

авантюра, авантура, авантюризм, 
авантюрист, авантюрний, авантурник, 
авантурувати; — р. болг. авантюра, 
бр. м. схв. авантура, п. а^уапіига, ч. 
ауапіига, ауапіуга, слц. слн. ауапіііга;— 
запозичено з французької мови двома 
шляхами; через польську і російську 
мови; фр. ауепіиге походить від слат. 
*асіуепіига «те, що має відбутись», по¬ 
в’язаного з лат. абуелїге «відбуватись, 
траплятись», утвореним з префікса аб- 
«до-, при-», спорідненого з гот. дісл. днн. 
аі «до, при, на», і дієслова уепїге «при¬ 
ходити», очевидно, спорідненого з гр. 
Раіуш «іду», дінд. §атаіі «іде», гот. ^і- 
тап «приходити», нвн. коштеп «тс.».— 
СІС 11; Шанский ЗСРЯ І 1, 26; Фасмер І 
58; НоІиЬ—Ьуег 89; Е>аигаі 63; Таїсіє— 
Ноїш. І 11—12, II 747—749. 

аварець (представник однієї з народ¬ 
ностей Дагестану); — р. аварец, бр. ава- 
рац «тс.», др. аварьскТ) «аварський», ч. 
Ауаг «аварець», вл. Ау/аг, болг. аварин 
«тс.»; — загальноприйнятої етимології 
не має; виводилось від тюрк, (перс.) 
ауага «волоцюга, задирака» (Е)ігг І^ашеп 
208), проти чого висувались заперечен¬ 
ня (Магчиагі Киш. 74—75).— Фасмер І 
58; Менгес 120—121. 

авари (іст.) «обри»; — р. бр. авари, 
слн. Ауаге «тс.»; — назва обрів, запозиче¬ 
на з грецької або латинської мови; гр. 
А|3ар «обр», лат. ауагиз «тс.» мають 
походження, спільне з укр. обр (див.). 

аварія, аварійник; — р. болг. авария, 
бр. авария, п. ашагіа, ч. Ьауагіе, слц. 
Ьауагіа, м. хавари]а, схв. аєари}а, ха- 
вари}а, слн. Ьауагііа;—запозичення з 
італійської мови; іт. ауагіа походить від 
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авата Авксентій 

ар. 'а^аг^а «пошкодження корабля чи 
вантажу», пов’язаного з 'а\к&г «шкода, 
пошкодження».— СІС 11; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 27; Фасмер І 58; НоІиЬ—Ьуег 
188; Кіи§е—Міігка 294; Оаигаі 63. 

[авата] (іхт.) «білизна, жерех, Азрі- 
из» Берл.; — запозичення з молдавської 
мови; молд. ават (рум. ауаі) «білизна, 
Азріиз гарах» виводиться від тур. 
Ьаиі.— ПБРМ 58. 

[авач] «червоний або чорний бик з бі¬ 
лою поперечною смугою» Ж;— запози¬ 
чення з румунської мови; рум. аіасіи «пе¬ 
рістий» пов’язане, очевидно, з тур. аіа- 
са «перістий, строкатий, рябий», похід¬ 
ним від аіа «тс.» пратюркського похо¬ 
дження, спорідненим з монг. а1а§ «тс.»; 
в українській формі відбулась законо¬ 
мірна для частини західних говорів змі¬ 
на твердого 1 у в.— Севортян 129—130; 
Казапеп УегзцсЬ 15.— Пор. алажа. 

Август, Августа, ст. Аугустль «...слав¬ 
ний, зацн(ьій), знаменитий), панскит 
(1627); — р. болг. Август, Августа, 
бр. Аугуст, Аугуста, п. ч. слц. Аи- 
§изі, схв. Аи§изі, слн. Ау^йзі, стел. 
Йв’ьгоу'СТ'к; — через старослов’янську 
мову запозичено в східнослов’янські 
з грецької; гр. Аб^онато? походить від 
лат. Аи§изіиз (особове ім’я), утвореного 
з прикметника аи§изіиз «священний», 
пов’язаного з аи§ео «збільшую, сприяю», 
якому відповідає лит. аи§іі «рости», 
аикзіаз «високий», лтс. аи§1 «рости», 
аи§5Із «високий», гот. аикап «зростати, 
збільшуватись», гр. аб£ш «збільшую, 
підвищую», тох. В аикз «зростати».— 
Беринда 183; Петровский 34; Ил- 
чев 41; \Уа1с1е—Ноїш. І 82—83.— Пор. 
автор. 

[авдотка] (іхт.) «щипавка, СоЬШз 
іаепіа Ь. Ж; голець, ИешасЬеНиз ЬагЬа- 
Іиіиз Ь. Л-—Г», авддтька «голець», \ав- 
дошка Л—Г, авдюшка Ж, Л—Г, авдю- 
шечка Л—Г, авдюшка ЛЖит, одюшка 
ЛЖит, удотка Ж1 «тс.», [євдоиіка) «ум- 
бра, і)тЬга Кгашегі \Уа1Ь.» Л—Г, [яв- 
дошка] «бобирець, Ьеисізсиз ЬогузіЬепі- 
сиз» Ва, Л—Г; — р. [авдотка] «голець», 
авддтька, [авддшка, авдюша, авдюшка] 
«тс.», [евддтка] «тс.; вид карпа, Сургі- 
пнз аІЬигпиз», [евдошка] «голець; умбра; 
бобирець», [евдюшка] «голець», [удотка]. 

бр. [ау/ддтка] «тс.»;—запозичення з ро¬ 
сійської мови, в якій на сучасному етапі 
пов’язуються з особовим ім’ям Авддтья 
(Евдокия); як назви риб розвинулись на 
основі іхтіологічних назв, що відповідали 
укр. [дунька] «плітка», випадково збли¬ 
жених із зменшеними формами від жіно¬ 
чого імені Євдокія: зіставлення з р. удод 
«одуд» (ЗСБМ І 205) або з р. вдох (Ьебег 
120) позбавлені підстав.— Коломиец Про- 
исх. назв, рьіб; Фасмер — Трубачев II 
6.— Див. ще дунька. 

[авдотки] (бот.) «купальниця євро¬ 
пейська, вовча лапа, Тгоіііиз еигораеиз 
Ь.» Пі, Мак, [авдотька Мак, уддтки 
ПІ] «тс.»; — неясне. 

авіа- (перша частина складних слів 
типу авіабаза, авіазенітний, авіатехні¬ 
ка, авіашкола); ■— р. авиа-, бр. авія-, 
п. а\уіо-, болг. авио-, схв. авио-, слн. 
ауіо-; — результат скорочення прикмет¬ 
ника авіаційний або компонента авіа¬ 
ційно- у складних прикметниках.— Див. 
ще авіація. 

авіація, авіатика, авіатор; — р. 
болг. авиация, бр. авіяция, п. ашасіа, 
ч. слц. ауіаііка, м. авщаци}а, авщати- 
ка, схв. авщаци}а, слн. ауіасі]а; — за¬ 
позичення з французької мови; фр. 
ауіаііоп, ауіаіеиг — штучні утворення 
(XIX ст.) від лат. ауіз «гЛ?ах», спорід¬ 
неного з гр. оісоуоє «великий птах; оз¬ 
нака», дінд. уіЬ «птах», уєЬ, ав. уіз 
уауо (наз. в. мн.) «тс.».— СІС 12; Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 1, 28—29; Баигаі 64; 
Егпоиі—Меіііеі І 58; \УаМе—Ноїт. 
І 84. 

Авксентій, Овксентій, Овксент, Ов- 
ксен, Оксент, [Аксентій, Оксен, 
Оксант], ст. Ау\ентій «растителен» 
(1627); — р. Авксентий, бр. Ауксенцій, 

р. -цел. Лв£ентій, болг. Авксенти(я), 
схв. АкзепІДе, стел. Летііеитии, Л}*- 
Іемт'ь;— через посередництво старосло¬ 
в’янської мови запозичено з грецької; 
гр. Аб^^тюе є похідним утворенням, 
пов’язаним з дієсловом ош£о> «збіль¬ 
шую, вирощую, звеличую», спорідненим 
з лат. аи£ео «збільшую, сприяю».— 
Беринда 183; Петровский 36; Илчев 
42; Ргізк І 187—188.— Див. ще Ав¬ 
густ. 
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[аво] «ось» Ж, Іавось] «тс.» Ж; — р. 
авдсь «можливо; от», бр. [авб] «от», др. 
авосе «от», п. а\\ю «от; можливо, адже», 
серб. ст. аво «ось, а ось», болг. ст. аво «от; 
раптом», схв. ст. ауо «от»; — складне 
утворення з часток а і *во «от» (і вказів¬ 
ного займенника с. р. се) (Даль, 1880, 
1,3); менш переконливим є пояснення р. 
авось як результату злиття а і осе (Бус- 
лаев 157; Соболевский Лекции 95; Грот 
САН 1891, І 8; Фасмер І 59; Шанский 
ЗСРЯ І 1, ЗО) або а, ово і се (2иЬаІу 
БР 36, 112, 341; Горяев 1; Вегп. І 21; 
Преобр. І 1; 51. ргазі. І 165).— Див. ще 
а1, се.— Пор. гав2. 

аврал — р. болг. аврал, бр. аурал; — 
через російське посередництво запози¬ 
чено, на думку більшості дослідників, 
з англійської мови (англ. оуєг «нагору», 
споріднене з нвн. йЬег «над», гр. бтсєр 
«тс.», лат. зирег «вгору, над», і аіі «всі», 
споріднене з нвн. аіі «весь», гот. аііз 
«тс.», лат. аііегз «учений», від іє. *а1поз 
як дієприкметника від дієслівної основи 
*а1- «рости»); виводиться також (Фас¬ 
мер І 59) з голландської мови (гол. оує- 

гаї «всюди» етимологічно тотожне англій¬ 
ському виразові).— СІС 12; Шанский 
ЗСРЯ І 1, ЗО; Бурд.—Мих. 8; ССРЛЯ І 
31; Кіи^е — Міігка 13, 800. 

Аврам, Офам, Абрам, Авраам, ст. 
Аврам'ь «отець вь/неслий, або отец ви¬ 
сокий, або пришелец...'», Авраамь «отец 
многих [народов]» (1627); — р. бр. Ав¬ 
рам, др. Авра(а)мь, п. ч. слн. АЬгаЬаш, 
слц. АЬгаЬаш, болт. Аврам, Авраамий, 
схв. Аврам, Абрам, Абрахам, стел. Лв- 
рааМТі; — через старослов’янську мову 
запозичено в давньоруську з грецької; 
гр. ’АВраар. відтворює гебрайську фор¬ 
му імені ’АЬгаЬЙш «батько багатьох», 
яка є видозміною гебр. ’АЬгат «батько 
високий», утвореного з аЬЬ «батько», 
спорідненого з арам. аЬЬ, аЬЬа, ар. еф. 
аЬ «тс.», і гаш «високий, піднесений», 
пов’язаного, очевидно, з гиш «височіти, 

підносити», спорідненим з арам.-сір. 
гаш «височів», ар. тата «підняв».— Бе- 
ринда 171; Петровский 37; Фасмер І 
57; Илчев 42; Кіеіп 5—6; Оезепіиз 
9—10. 

авран (бот.) «Огаііоіа оШс. Б.» Я;— 
р. авран «тс.» (інші назви: лихорадочная 
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трава, благодать), [аврйнь] «ряска, 
Бетпа Б.», бр. ауран «Огаііоіа»;— оче¬ 
видно, запозичення з тюркських мов: 
пор. уйг. аигабап «гостриця, Азрегц^о 
ргосишЬепз Б.», каз. ауру «хворіти». — 
Радлов І 72. 

[авру] (вигук, що передає воркуван¬ 
ня голуба), [аврукати]; — звуконаслі¬ 
дувальне утворення.— Пор. абрю. 

[аврякі «некастрований баран», [ав- 
рюшник] «ягня, що може бути авря- 
ком»; — запозичення з турецької мови; 
пор. тур. уа\ти «новонароджена твари¬ 
на», уаугиіашак «народжувати малят 
(про тварин), висиджувати пташенят», 
узб. }аурі «молода тварина», іаурук 
«тс.».— Кравчук ЛБ VIII 69; Рад¬ 
лов III 18. 

автентйчний, ст. автентичний, ав¬ 
тентичний, аутентичний (1633), ав¬ 
тентичні (XVII ст.), автентикь (1618), 
автентице (1597), автентице (1612); — 
р. аутентичний, автентйчний, бр. ау’- 
твнтичньї, п. аиіепіусгпу, ч. слц. аи- 
Іепііску, вл. ам/іепіізкі, болг. автентй- 
чен, м. аетентичен, схв. аутентичан, 
слн. ауіепіісеп; — безпосереднє запо¬ 
зичення з латинської мови; лат. аиІЬеп- 
Іісиз походить від гр. атЛеттіхос, пов’я¬ 
заного з аб'9-іЬт7]<; «самовладний повели¬ 
тель, безпосередній винуватець», утво¬ 
реним із займенника аото? (> абО-) 
«сам» і форми *^-ттг]<; від дієслова 
(Ьбш «завершую», спорідненого з дінд. 

запбіі «здобуває, виграє».— СІС 13; 
Тимч. 6; Кораііпзкі 99; НоІиЬ—Буег 
88; ВоІ5ас^ 100; Кіеіп 130; Ргізк І 185.— 
Див. ще авто». 

авто; — р. авто, бр. ауто, п. ч. слц. 
аиіо, вл. нл. а\УІо, болг. м. ауто, схв. 
ауто, слн. ауіо; — запозичення з фран¬ 
цузької мови; фр. аиіо є скороченням з 
аиІошоЬіІе «автомобіль»; в українську 
мову зайшло двома шляхами; через ро¬ 
сійську і польську (німецьку) мови.— 
Шанский ЗСРЯ І 1, ЗО.— Див. ще авто¬ 
мобіль, авто-. 

авто-; — р. болг. м. авто-, бр. аута-, 
п. ч. слц. аиіо-, схв. ауто-, слн. ауіо-; — 
перший компонент порівняно нових 
складних слів, який у різних випадках 
зводиться до чотирьох різних лексич- 



автобус автономія 

них одиниць: як скорочення до автомо¬ 
більний, автобусний (напр., автотранс¬ 
порт, автопарк), як скорочення до 
автоматйчний (напр., автопілот, пор. 
Азарова ВКР III 224), як виділений із 
складу слів грецького походження ком¬ 
понент авто- (гр. абто-, етимологічно не 
зовсім ясне) із значенням «само-» (напр., 
автопортрет) і як основа, тотожна са¬ 
мостійному слову авто (напр., авгпома- 
шйна).— Ргізк І 191 —192. 

автобус; — р. автобус, бр. аутобус, 
п. ч. слц. аиіоЬиз, вл. аууІоЬиз, болг. м. 
автобус, схв. аутобус, аутобус, слн. 
ауіоЬиз; — запозичення з німецької мо¬ 
ви; нім. АиіоЬиз походить від фр. аиіо- 
Ьиз, утвореного з основи аиіо «автомо¬ 
біль» і елемента -Ьиз, виділеного з слова 
отпіЬиз «омнібус».— Шанский ЗСРЯ І 1, 
31;СаигаІ 61. — Див. ще авто-, омнібус. 

автоген, автогенник', — р. автоген, 
бр. аутагенньї «автогенний», п. ч. ац- 
іо£еп, слц. аиіо§6п, вл. а\міо§епу «авто¬ 
генний», схв. аутоген, слн. аУіо§еп; — 
запозичене через російську мову з фран¬ 
цузької; фр. аиіо§епе «спайка, зварюван¬ 
ня» утворене на основі словосполучен¬ 
ня зоисіиге аиіо^епе «автогенне зварюван¬ 
ня»; прикметник аи!о§епе походить від 
гр. абто^є»^? «самородний», утвореного 
з абто? «сам» і 7^0? «рід»; назва зумов¬ 
лена тим, що автогенне зварювання від¬ 
бувається без застосування тиску.— 
Шанский ЗСРЯ І 1, 31—32.— Див. ще 
авто-, генг. 

автограф; — р. автограф, бр. аутб- 
граф, п. ч. аиіо£'гаі, слц. аиІо£гаї, аи- 
іо£гат, вл. а\уіо§гат, болг. автограф, 
м. автограф, автограм, схв. аутдграм, 
аутдграф, слн. ауіо^гаї, ауіо§гат; — 
запозичено з французької мови через 
посередництво, з одного боку, росій¬ 
ської і, з другого боку, польської мов; 
фр. аиІ0£гарїіе утворене з грецьких еле¬ 
ментів абто? «сам» і ^расрш «пишу». — 
Шанский ЗСРЯ І 1, 32; Фасмер І 60.— 
Див. ще авт<ь, графа. 

автол; — р. болг. автол, бр. аутбл, 
п. ч. аиіоі; — складноскорочене слово, 
утворене з основ слів авт(омобіль) і лат. 
оі(еиш) «масло» за аналогією до ментол, 
бензол, фенол та ін.— СІС 14; РЧДБЕ 
24.-— Див. ще автомобіль, олія. 

автомат, автоматизація, автоматизм, 
автоматика, автоматник, автоматйч¬ 
ний, автоматизувати; — р.болг. авто¬ 
мат, бр. аутамат, п. ч. слц. аиіотаі, 
вл. а\у!отаі, схв. аугпдмйт, слн. ауіо- 
гааі; — і основне слово, і його похідні, 
крім автоматник, засвоєні через посе¬ 
редництво російської мови з французької; 
фр. аиіотаіе, аиіотаїщие, аиіотаїіза- 
ііоп, аиіотаіізег утворені від гр. 
а6то[іато<; «самодіючий», складеного з 
основ абто-, «сам» і цє»-/|ла- (<*тп-) 
«намір, сила», спорідненої з укр. 
мн-ймий, па-м'я-ть, су-мн-ів, та з су¬ 
фікса -тос-; форма автоматник утворена 
в українській мові від слова автомат 
«автоматична гвинтівка» за зразком рос. 
автоматчик.— СІС 14—15; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 33—34; Ргізк 1 191.—Див. 
ще авто-, мнимий, пам’ять. 

автомобіль, автомобілізація, автомо¬ 
білізм, автомобіліст-, — р. автомобйль, 
бр. аутамабіль, п. ч. слц. аиіошоЬіІ, 
болг. м. автомобйл, схв. аутомдбйл, 
слн. ауіотоЬЇІ; — запозичено через по¬ 
середництво російської і, можливо, ні¬ 
мецької мов з французької; фр. аиіо- 
шоЬІІе утворене з гр. абто? «сам» і лат. 
тбЬіІіз «рухливий» за аналогією до фр. 
ІосотоЬіІе.— Шанский ЗСРЯ І 1, 34— 
35; Баша! 61.— Див. ще авто-, мобіль¬ 
ний. 

Автоном (особове ім’я), ст. Аутоном 
«самозаконникь, или самозаконень» 
(1627); — р. Автоном, болг. Автоном, 
стел. йвііТои©мт^;— через старослов’ян¬ 
ську мову запозичено з грецької; гр. 
Абт6VО[ло<; утворено на основі прикмет¬ 
ника абтб»орос «самостійний, вільний», 
який складається з основ слів абтб? «сам» 
і у6[ао? «закон».— Див. ще автономія. 

автономія, автономіст, автоном¬ 
ний-, — р. болг. автонбмия, бр. аутанб- 
мія, п. аиіопошіа, ч. аиіопотіе, слц. аи- 
Іопотіа, вл. ауДопоішіа, м. автономи- 
}а, схв. аутондми]а, слн. ауІопоті]’а; — 
запозичено через посередництво поль¬ 
ської мови з грецької; гр. абтоуо(иа 
«самостійність, незалежність» складає¬ 
ться з основ слів абто? «сам» і у6[іо? «за¬ 
кон», пов’язаного з «наділяю, при¬ 
власнюю, обробляю, пасу», спорідненим 
з гот. пітап «брати», нвн. пеЬшеп, лтс. 
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пеШ «тс.», лит. пйота «найм, оренда».— 
Шанский ЗСРЯ І 1, 35; Ргізк II 302— 
303.— Див. ще авто-. 

автор, авторство, авторка, ст. ав- 
торь (XVI ст.); — р. болг. м. автор, 
бр. аутар, п. слц. аиіог, ч. аиіог, аик- 
Іог, вл. а\уіог, схв. аутор, слн. ауіог; — 
запозичене з латинської мови, можливо, 
через польське посередництво, спочат¬ 
ку з ширшим значенням «творець, ви¬ 
нахідник»; сучасне значення вперше фік¬ 
сується в XVII ст.; лат. аисіог «заснов¬ 
ник, творець, письменник, знавець, за¬ 
хисник» походить від дієслова аи£ео 
«збільшую, наділяю, сприяю, завдаю».— 
Тимч. 6; Фасмер І 60; НйШ—^огІЬ 
15.— Див. ще Август. 

авторитет; — р. болг. м. авторитет, 
бр. аутарьітвт, п. аиіогуїеі, ч.слц. аи- 
іогііа, вл. а\уІогіІа, схв. ауторйтет, 
слн. ауіогіїеіа; — запозичено з німець¬ 
кої мови через польське посередництво; 
нвн. Аиіогіїаі, свн. аисіогіїеіі походить 
від лат. аисіогіїаз «влада, вплив, воля», 
утвореного від аисіог «творець, захис¬ 
ник, радник».— СІС 16; Шанский ЗСРЯ 
І 1,36—37; Фасмер І 60; К1и§е—Міігка 
42.— Див. ще автор. 

аву (вигук, що передає виття собаки, 
вовка); — п. аи, а\уи, ои; — звукона¬ 
слідування, яке в окремих мовах могло 
виникати самостійно або під впливом 
сусідніх мов; пор. лтс. ай «тс.» (МйЬІ.— 
ЕпОг. і 214). 

[авулом] «огулом» Пі, Ж, іавульний] 
«огульний» Пі; —результат видозміни 
деетимологізованих слів огулом, огуль¬ 
ний, очевидно, під впливом слова авул, 
аул (сукупність жител тюркських на¬ 
родів) і його похідних.— Див. ще огу¬ 
лом, агіел1. 

[авур] (вигук, що передає гарчання 
собаки, вовка); — звуконаслідувальне 
утворення. 

авуш, авуила—див. агу1. 
[авчик] «рибалка на каючку Мо; ма¬ 

лий рибальський човен Берл», [гавчик] 
«малий рибальський човен» Дз, Мо, [гав- 
чиський] (г-а бригада «бригада рибалок, 
що використовує гавчики») Дз; — оче¬ 
видно, видозмінене запозичення з ту¬ 
рецької мови; тур. аусі «мисливець, ри¬ 

балка» є похідним від ау «полювання; 
здобич»; на українському грунті семан¬ 
тично зближується з ава «вид рибаль¬ 
ської сітки».— Болдьірев Тюркизмьі 46; 
Севортян 62-63.— Див. ще ава1. 

ага1 «старшина, начальник, пан (у 
турок, татар та ін.)», ст. ага (XVIII ст.) 
«тс.»; — р. бр. болг. агй, п. ч. слц. ща, 
схв. ага, слн. а§а «тс.»; — запозичення 
з турецької мови; тур. а§а «пан», іст. 
«начальник (яничарів)», первісно «стар¬ 
ший брат», наявне і в інших тюркських 
мовах, споріднене з тунг. ака «тс.».— 
Шанский ЗСРЯ І 1, 38; Фасмер І 60; 
Севортян 70—71; Покровская ИРЛТЯ 
33—36. 

ага2 (вигук ствердження, здогаду, 
пригадування, привернення уваги то¬ 
що), агакати, агакало; — р. бр. ага, 
п. ч. слц. аЬа, болг. аха, схв. аха, а-хй, 
слн. аЬа; — очевидно, результат злит¬ 
тя двох часток займенникового похо¬ 
дження а і га з давнім придиховим Ь 
(не §); пор. аналогічні утворення еге, 
ого (Фортунатов ИТ II 218—219, 226); 
наявність таких вигуків і в неслов’ян¬ 
ських мовах (нвн. англ. рум. іт. аЬа) 
дозволяє припускати також інший шлях 
утворення — подвоєння чи емфатично¬ 
го подовження аа з епентетичним при¬ 
диховим г.— Шанский ЗСРЯ І 1, 37— 
38; Преобр. І 2; 5Іа\узкі І 23; БЕР І 
21.— Пор. га1. 

агалик (бот., у назві агалик-траеа, 
Лазіопе топіапа Б.);—запозичення з 
турецької мови; тур. а^аіік «гідність 
аги, звання аги; маєток аги» є похідним 
від а§а «ага, начальник, пан»; ботанічна 
назва могла бути зумовлена поширен¬ 
ням цієї рослини на землях якогось 
аги.— Див. ще ага1. 

Агапій, Агапія, ст. Агапій «любимь», 
Агапіа «любимаа» (1627); — р. Агапий, 
Агапия, бр. Агап, болг. Агапий, Агапйя, 
стел. Яглпии, Ягдпи(и); — запозичені 
з грецької мови чоловіче і жіноче власні 
імена; гр. ’А^аиюс, ’А'уатст} пов’язані 
З словами аратсаш «люблю», ауапг] 
«любов», етимологія яких не з’ясована.— 
Петровский 38; Илчев 42; Ргізк І 8; 
ВоІ5ас^ 6. 

Агафангел, Агатангел, [Хванько], ст. 
Агаваггелг «бл(а)гій вБстник» (1627); — 
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Агафія агітувати 

р. Агафангел, болг. Агатангел; — запо¬ 
зичення з грецької мови; гр. 
Хос — складне власне ім’я, утворене з 
ОСНОВ СЛІВ а'уа'&бс «хороший, добрий» 
і 0776X0? «вісник».— Див. ще Агафія, 
ангел. 

Агафія, Гафія, [Афія, Гапа, Гапка, 
Гаслі, Агата, ст. Агавіа «бл(а)гаа» 
(1627); — р. Агафья, бр. Агата, др. 
Агавія, п. ч. слц. слн. А§а1а, болг. 
Агате, Агатй(я), стел, йгаеи(и), Ягд- 
ти(и); — запозичення з грецької мо¬ 
ви — форми з ф і п — через церковно¬ 
слов’янську і давньоруську мови, фор¬ 
ма з т — через західнослов’янські і ла¬ 
тинську (лат. А§аіЬа); гр. ’А^аОїас 
(чол. р.) утворене від прикметника 
о^айб? «хороший, добрий», можливо, 
пов’язаного з псл. £осіь «(належний) 
час», §о(Ші, гот. §орз «добрий», нвн. 
£иі «тс.».— Петровский 39; Илчев 42; 
Ргізк І 5—6; Воізасд 4—5.— Див. ще 
год. 

Агафон, Агапон, Гапбн\ — р. Ага- 
фдн, бр. Агафон, Гапбн, др. Агавонь, 
п. А§аіоп, стел. Ягдвом-ь; — через ста¬ 
рослов’янську мову запозичено з грець¬ 
кої; гр. ’А^адш утворено від прикмет¬ 
ника 070(16? «хороший, добрий».— Див. 
ще Агафія. 

Агафбник, Агафбника, ст. Агавонікь 
чбл(а)гопобідньій» (1627); — р. Агафб¬ 
ник, Агафбника, болг. Агатбник, стел. 
Ягдвоник'ь, Ягдтсшикті; — через ста¬ 
рослов’янську мову запозичено з грець¬ 
кої; гр. чоловіче і жіноче імена ’А^а- 
Ио^іхо?, ’А^аЗчтхт] утворені з основ 
прикметника с^айо? «добрий, хороший» 
і іменника кіхт] «перемога» чи дієслова 
уїхаш «перемагаю».— Беринда 172; Пет¬ 
ровский'39; Илчев 42.— Див. ще Ага¬ 
фія, Нйкон. 

[агел1] «кругла загорода для овець»; — 
запозичення з тюркських мов; тур. 
а§і1 «загін для худоби, вівчарня», аз. 
атл «тс.», каз. тат. крим.-тат. і ін. аул 
«селище» є похідним від пратюркського 
кореня «сітка, невід; місце, оточене 
тенетами, тином; загін; огороджувати».— 
Болдьірев Тюркизмьі 47—48; Севортян 

83—85; Радлов І 1, 74—75, 141—142, 
163.— Пор. аул. 

агел2 (заст.) «диявол», [агйл] «тс.» 
Ж, ст. аггель «дух» (XVI ст.); — р. заст. 
аггел, бр. [гагьіль], цсл. дггмті «ангел; 
злий дух»; — форма книжного похо¬ 
дження, викликана буквальною транс¬ 
літерацією у церковнослов’янському 
письмі грецького слова 0773X0? «ангел, 
вісник» з метою відрізнений значення 
«злий дух» у цій формі від значення «ан¬ 
гел», що писалося з титлою (йгглТі); 
подвійне 77 у грецькому письмі нормаль¬ 
но читається »7 (нг); виведення бр. Іга- 
гьіль\ від гагаць «кричати га-га» (Малько 
Белар. лінгв. 6, 67), очевидно, помил¬ 
кове.— Див. ще ангел. 

агент, агентство, агентура, аген¬ 
ція-, — р. бр. болг. м. агент, агентура, 
п. ч. а§епі, а^епіига, слц. а§епІ, а§епійга, 
вл. а^елі, схв. йгент, агентура, слн. 
а£еп1, а^епійга; — запозичено з німець¬ 
кої мови через російське і польське по¬ 
середництво, про що свідчить подвійний 
наголос; похідне агентство утворено 
в російській мові на основі запозичен¬ 
ня; нім. А§епі, А§епійг походять від 
фр. а§епі, а§еп!иге, які, в свою чергу, 
пов’язуються з лат. а§епз, а^епііз «ад¬ 
вокат», похідним від а§о «дію, веду, 
жену», спорідненого 3 гр. 070) «жену, 
веду», дінд. щаіі «жене», дісл. ака «їха¬ 
ти».—СІС 18; Шанский ЗСРЯ І 1, 39— 
40; Фасмер І 60; Горяев 1; Грот САН 
1891 І, 11; Таїсіє—НоГш. І 23.—Пор. 
агонія. 

[агеті «шахрай, мотяга» Ж;—ети¬ 
мологія неясна. 

[аги] «тьху» (вигук незадоволення, 
лайки), [агйй, агі* агій] «тс.», [агйкати, 
агікати] МСБГ; — п. а Ьу] «геть» (ви¬ 
гук, яким відганяють собак); — склад¬ 
не слово, утворене з вигуків а і ги (гий, 
гі, гій) «тю».— Див. ще а1, гі.— Пор. Ігі. 

агівка — див. гаївка, ягілка. 

агітувати, агітатор, агітація, агіт¬ 
ка', — р. агитйровать, бр. агітаваць, 
п. вл. а§ііо\уас, ч. а§ііоуаіі, слц. а£і- 
ІоуаГ, болг. агитйрам, м. агитйра, 
схв. агитовати, адііїгаіі, слн. а§Шга- 
іі; — запозичення (крім агітка) з ні¬ 
мецької мови; нвн. а§і!їегеп, А^ііаііоп, 
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Аглая агрегат 

А§іШог походять від дат. а^ііаге «ру¬ 
хати, збуджувати», пов’язаного з а^еге 
«діяти», а§ііа1іо «приведення в рух», 
а§іШог «той, що рухає», можливо, через 
французьке посередництво; агітка — но¬ 
ве російське утворення від скороченої 
основи прикметника агитационньш.— 
Шанский ЗСРЯ І 1, 40—41; Шаїйе— 
Ноїт. І 23—24.— Див. ще агент. 

Аглая, Аглаіда; —р. Аглая, Аг- 
лайда, бр. Аглая, Аглаіда, болг. Аглае, 
Аглай, Аглая, Аглайда, стел. Яглаии 
(чол. р.); — запозичення з грецької 
мови; гр. ’А^ХаЬ], дор. ’А^Хаїа (чол. 
р, ’А^ХаІоі;), утворено на основі іменни¬ 
ка а^Хаіті (а^Хаїа) «блиск, краса», що 
походить від прикметника ауХа.6<; «яс¬ 
ний, чудовий», пов’язаного з іменником 
“[•аХ^ГГІ «штиль, спокій, ясність» і з діє¬ 
словом тєХаш «сміюсь, сяю», споріднени¬ 
ми з вірм. саіг «регіт»; форма Аглаіда 
зводиться до гр. а^Хабс «ясний» і єї8о? 
«вигляд».— Петровский 40; Илчев 42; 
Джаукян 63, 160; Воізаср 8; Ргіяк І 12, 
294 —295. — Див. ще вид. 

Агнеса; — р. Агнесса, бр. болг. Агне- 
са, а. А§пез, А^пезгка, А^піезгка, ч. А§- 
пегка, ст. А§пез, слц. А^пеза, схв. А§- 
пеза, А§лез, А^пега; — через посеред¬ 
ництво італійської (іт. А§пез) або, мож¬ 
ливо, якоїсь іншої західноєвропейської 
мови запозичено з латинської; лат. А§п6з 
походить від гр. Ару); менш перекон¬ 
лива спроба (Суперанская 84) пов’язан¬ 
ня з лат. а§па «овечка», спорідненим 
з укр. ягня.— Кіеспік І 35; ВаШзіі— 
Аіеззіо І 91; Баигаі Бісі. без пошз 3; 
Кіеіп 39.— Див. ще Агнія. 

агнець; — р. бр. болг. діал. м. агнец, 
др. агньць,. схв. агнец; — книжне за¬ 
позичення в давньоруську мову із ста¬ 
рослов’янської; стел, лгньць відповідає 
східнослов’янському ягня.— Фасмер І 
61.— Див. ще ягня. 

Агнія; — р. Агния, бр. Агнія, схв. 
А§пі]а, 4а§пііа, стел. Ягни(іа); — запо¬ 
зичення з грецької мови; гр. ‘А-рт/, 
жіноче ім’я, утворене на основі прикмет¬ 
ника ару] «чиста, непорочна» (чол. р. 
арб?); пор. гр. арєіа «чистота, непороч¬ 
ність»; прикметник аро? пов’язаний 
З етимологічно не ЗОВСІМ ЯСНИМ арос 

«святий».— Кіеспік І 36; Ргізк І 10, 
13.— Пор. Агнеса. 

агов (вигук оклику, відгуку); агов- 
кати; — складне слово, утворене з ви¬ 
гуків а1 і гов (див.). 

агонія, агонізувати; — р. болг. агб- 
ния, бр. агонія, п. а^опіа, ч. а§опіе, слц. 
а§опіа, вл. а@опііа, м. агонща, схв. аго¬ 
нща, слн. а§опїіа; — запозичено, оче¬ 
видно, через польську мову з французь¬ 
кої; фр. а§опіе «агонія», в свою чергу, 
запозичено з пізньолатинської; лат. а§0- 
піа «туга, томління, почуття страху», 
а§оп «передсмертні зусилля» походять 
від гр. а^ата «боротьба, змагання», 
а^ш» «тс.», утворених від дієслова а^ш 
«жену, веду, іду», спорідненого з лат. 
а§о «жену, веду», дінд. а|аіі «жене, ве¬ 
де».— СІС 19; Шанский ЗСРЯ І 1, 41— 
42; Фасмер І 61; Бацгаі 18; Ргізк І 18.— 
Пор. агент. 

[агосьі (відповідь на вигук агов); — 
складне слово, утворене, очевидно, з ви¬ 
гуку а1 і вказівної частки ось із проте¬ 
тичним г.— Див. ще а1, ось. 

аграрний, аграрій, аграрник; — р. аг¬ 
рарний, бр. аграрни, п. вл. а§гагпу, 
ч. а@гагпі, слц. а§гагпу, болг. аграрен, 
м. аграрен, схв. аграрнії, слн. а^гагеп; — 
перші два слова відповідні до нім. а§гаг 
«земельний, аграрний», А^гагіег «вели¬ 
кий землевласник; член аграрної партії», 
утворених за посередництвом фр. а^гаі- 
ге «аграрний» на основі лат. а§гагіиз, 
похідного від лат. а§ег «поле, земля», 
спорідненого з гр. а^род «поле», гот. 
акгз, двн. аскаг, нвн. Аскег «тс.» і пов’я¬ 
заного з лат. а§о «веду, жену»; аграрник, 
українське похідне від аграрний, утво¬ 
рене за зразком рос. аграрник.— СІС 
20; Шанский ЗСРЯ І 1, 42; Баигаї 18; 
Шаігіе—Поїш. І 22—23; Егпоиі—Меіі- 

1 еі І 14; К1и§е—Міігка 6.— Див. ще 
агент, агонія. 

агрегат, агрегатник, агрегація, агре¬ 
гатувати;— р. болг. м. агрегат, бр. 
агрзгат, п. вл. а^ге^аі, ч. слц. слн. а^ге- 
§а1, схв. агрегат; — запозичено через 
посередництво російської мови з фран¬ 
цузької; фр. а§ге§аї походить від лат. 
а@£ге£аіит «з’єднане» (а§§ге§о «приєд¬ 
ную»), утвореного з префікса ай- «до-» 
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агресія аґу 

і дієслова дгедо «збираю в стадо», спо¬ 
рідненого з дгех «стадо», гр. а^єірш «зби¬ 
раю», лит. дге-1а «один поряд одного», 
р. горсть, укр. гортати', слово агрегат¬ 
ник є українським похідним від агре¬ 
гат.— СІС 20; Шанский ЗСРЯ І 1,42— 
43; Паигаі 18; Шаібе—Ноіт. І 622.— 
Див. ще авантюра, горстка, гортати. 

агресія, агресор, агресйвнищ — р. аг- 
рессия, бр. агресія, п. адгезіа, ч. адгезе, 
слц. адгезіа, вл. адгезії а, болг. агресия, 
м. агреси]а, схв. агресща, слн. адгезіїа;— 
запозичено з французької мови, можливо, 
через німецьке посередництво; фр. ад- 
геззіоп, адгеззіГ, адгеззеиг (нім. Адгеззі- 
оп, адгеззіу, Адгеззог) походять від лат. 
аддгеззіо «напад», слат. аддгеззог, пов’я¬ 
заних з дієсловом аддгебіог «нападаю, 
наступаю», утвореним з префікса агі- 
«до-» і дієслова дгабіог «ступаю, іду», 
спорідненого з дгабиз «крок, ступінь», 
лит. дгісіуіі «ходити, мандрувати», стел. 
гр-Адл «іду».— СІС 20; Шанский ЗСРЯ 
І 1, 43; БаигаІ 18; \Уа1сіе—Ноїт. І 
615. —Див. ще авантюра. 

Агрипйна, Агріппіна, Горпйна, \Ярс- 
пйна, Г рйпа Я, Грапйня Я1, ст. Агрі- 
піна «.проста» (1627); — р. Агриппйна, 
Аграфена, п. Адгуріпа, слн. Адгіріпа, 
стел, Ягрипими(іа), р.-цел. Огрипииа, 
Огревиид, Огрофнид;—через старо¬ 
слов’янську і грецьку мови (гр. ’А^рш- 
тлмгі) запозичено з латинської; лат. 
Адгірріпа «жінка з роду Агріппи» утво¬ 
рено від лат. Адгірра (чол. р.); Пліній 
пояснює Адгірра як аедге рагіиз «важко 
народжений, народжений вперед нога¬ 
ми»; В. Шульце вважає його складним 
словом, перший елемент якого пов’язує 
здінд. адгат «вістря», ав. а-^гб «перший», 
лтс. адгз «своєчасно прибуваючий», а в 
другому вбачає скорочену назву ноги 
(пор. Кигуїо^ісг «ЗутЬоІае рйііоіодісае 
іп Ьопогет Уііоісіі Тазгускі» 1968, 
176).— Петровский 41; Суперанская 84; 
Илчев 43; Егпоиі—МеіПеі І 18. 

агро- (перший компонент складних 
слів типу агробаза, агромінімум, агро¬ 
технік)', — р. болг. м. агро-, бр. агра-, 
п. ч. слц. вл. слн. адго-;— основа грець¬ 
кого слова а^рбс «поле», запозичена 
спочатку в складі слова агроном і виді¬ 

лена шляхом скорочення цього слова.— 
СІС 20.— Див. ще аграрний. 

агроном, агрономія, агрономічний', — 
р. болг. м. агроном, бр. аграндм, п. ч. 
слц. вл. адголот, слн. адгопот, схв. 
агроном; — запозичення з французької 
мови; фр. адгопоте походить від гр. 
а^роуор.ос «службова особа в земельних 
справах», утвореного з а^ро? «поле» 
і »6р,о<; «закон», а фр. адгопотіе і адго- 
потцие утворені від адгопоте.— Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 1, 44; Оацгаі 19.— Див. 
ще аграрний, автономія. 

агрус (бот.) «Огоззиіагіа», [агруст 
Мак, аґрус, агрес Мак, агрест Мак, аґ- 
рес, агресій Ж, Мак, аґрис Мак, агрисгп, 
аґрусгп Мак, ягрес Мак, яґрес Ж, яґрест 
Мак, ягрост Мак, яґрост% янґрес ВеЛ, 
янґрест Мак] «тс.», агрусівка, [аґрусів¬ 
ка], ст. аґрестті, аґрист> (XVIII ст.); — 
р. [агрест, агрус], бр. агрзст, [агрьіст, 
агруст], п. адгезі, ч. апдгезі, схв. агрош, 
слн. адгез; — через польську мову, в 
якій адгезі у XV—XVI ст. означало 
«кисле вино з незрілого винограду», 
пізніше — «агрус», запозичено з італій¬ 
ської мови; іт. адгезіо «незрілий вино¬ 
град» походить від лат. адгезіа «зелений 
виноград» (за іншими тлумаченнями «пи¬ 
рій»), етимологічно неясного, можливо, 
пов’язаного з гр. а-^рахтд «кормова 
трава».— Фасмер І 61; КісЬЬагсІІ 29; 
Вгйскпег 3; Вегп. І 25; Егпоиі—МеіПеі 
І 18. 

агу1 (вигук, яким відганяють курей 
або гусей), агуш, агуша, [ауш Мо, ауша 
Ме, авуш, авуша Мо]; — відоме лише 
в українській мові складне утворення 
з вигуків а1 і гуш (уш) або, можливо, 
втраченого в цьому значенні гу. —Див. 
ще а1, гуш. 

агу2 (вигук, уживаний при перегу¬ 
куванні); — р. бр. агу «тс.»; — складне 
слово, утворене з вигуків а1 і гу (див.).— 
Пор. агов, ау. 

[агу31 (вигук невдоволення або обу¬ 
рення) О; — очевидно, результат видо¬ 
зміни форми агй «тс.», зближеної фоне¬ 
тично з аг$1.— Див. ще агй, агу1. 

[аґу] (вигук, уживаний при звертан¬ 
ні до немовляти), аґусі, [аґуґу, аґука- 
гпи]; —р. бр. агу; —звуконаслідуваль¬ 
не.— Преобр. І 2; Фасмер І 61. 
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ад 

ад; — р. болг. м. ад, др. адь, схв. йд, 
стел, дд-к; — через старослов’янську 
мову запозичено з грецької; гр. а8т)<; 
«ад» походить від міфологічної власної 
назви Аі8т)?, 'Аї6т|£ «Гадес, Аїд» (бог 
смерті, володар підземного царства і, 
пізніше, саме підземне царство), етимо¬ 
логія якої тлумачиться по-різному: ця 
назва виводиться із сполучення елементів 
а- «не» і *їчб- «бачити» (тобто пояснюєть¬ 
ся як «невидимий»), зіставляється з 
дінд. зат-уіб- «перебувати разом, об’єд¬ 
нуватися» (в т. ч. і в підземному царстві) 
тощо.— Шанский ЗСРЯ І 1, 44; Ргізк 
І 33—34. 

Ада, ст. Ада «згромажене, або оз¬ 
добна, з сурскаг(о) отдаленаа» (1627);— 

р. бр. Ада, ч. А(іа,стсл. ЯД'ЬДЙ, Ядадд;- 
через посередництво старослов’янської 
і грецької мов (гр. ’А8а, ’А88а) запо¬ 
зичено з гебрайської; гебр. ім’я АбЬа 
утворене на основі іменника іабЬа«при- 
краса, краса», пов’язаного з дієслівним 
коренем *'аба«входити, проходити; одя- 

.ч гати (щось); прикрашатися», спорідне¬ 
ним з ар. габа «бігти, проходити».— 
Петровский 41; Оезепіиз 600—601; 
Кіеіп 21. 

Адам, [Одам, Я дам, Адась], ст. Адамг 
«ч(е)л(овк)кь, або земскіи, рудьій» 
(1627);— р. бр. болг. Адам, др. Адамь, 
п. ч. слц. нл. Абат, вл. Набат, схв. 
Адам, слн. Абат, стел, йідалл^к;— через 
посередництво старослов’янської і грець¬ 
кої мов (гр. ’А&сф) запозичено з гебрай¬ 
ської; гебр. Абат утворено від іменни¬ 
ка абат «людина», спорідненого з ар. 
абаті «людська істота, людина», ак. 
абти «дитина»; можливий також зв’язок 
з гебр. абат «бути червоним» або з гебр. 
абЗіпа «(червона) земля» (пор. семантич¬ 
ну паралель: лат. Ьотб «людина» < 
< * «земна» від- Іштиз «земля»).— Пет¬ 
ровский 41; ЬокоізсЬ 2; Оезепіиз 13— 
14; Кіеіп 21; \Уа1бе—Ноїт. І 654—655. 

адамашка, адамашок «шовкова тка¬ 
нина», [одомашка, едамашка] Пі, [єда- 
машок, єдеман] Ж, ст. адамашша (1488), 
дамаска (1462); — р. адамашка, ст. ода- 
машка, дамашка (XVI—XVII ст.), бр. 
адамашка, п. абатазгек; — через поль¬ 

Аделаїда 

ське посередництво запозичено з серед¬ 
ньолатинської мови; слат. абатазсиз 
«дамаський» утворене, очевидно, від 
гебр. (Ьа) Паттеї^ «Дамаск», де Ьа 
є артиклем, що дав слат. а- (пор. також 
лат. Оатазсиз «Дамаск» з гебр. Оатте- 
зед «тс.»); сумнівне пов’язання (Фасмер 
І 61—62) слат. абатазсиз з іт. батазео 
«дамаський».— ШсНЬагбІ 29; Вгйскпег 
2; 5\У І 7; 5абп.—Аііг. УШЬ. І 9; Оезе- 
піиз 194—195.-— Пор. дамасценка. 

адвокат, [адукат, адункат1 Ж, ад¬ 
вокатство, адвокатувати, адвокатура;— 
р. болг. м. адвокат, бр. адвакат, п. аб\уо- 
каі, [абикаї, абикапі], ч. слц. слн. 
абуокаі, вл. абмюкаї, схв. адвокат; — 
запозичення з німецької мови; нвн. Аб¬ 
уокаі походить від лат. абуосаіиз «обі¬ 
знаний юрист, судовий захисник, адво¬ 
кат», букв, «запрошений (для ведення 
судової справи)», дієприкметника від 
дієслова абуосаге «закликати, запрошу¬ 
вати (також для ведення судової справи)», 
утвореного з префікса аб- «при-, за-, до-» 
і дієслова уосаге «кликати, гукати».— 
СІС 22; Шанский ЗСРЯ І 1, 46; Фасмер 
І 62; Кііще—Міігка 8.— Див. ще аван¬ 
тюра, вокал. 

[адде] «тут; ось, дивися», [аде] (виг.) 
«сюди»; — складне утворення з вказів¬ 
ного елемента ат-, який вважається 
паралельним до от, і прислівника де 
з можливим скороченням нововиниклого 
-дд- (-тд- > -ДД-> -д-).— Німчук НЗ 
УжДУ 35, 45.— Див. ще де.— Пор. ат. 

адекватний; — р. адекватний, бр. 
аджватни, п. вл. абек\уаіпу, ч. абек- 
уаіпї, слц. абекуаіпу, болг. м^ адек- 
ватен, схв. адекватан, йдекватни, слн. 
абекуаіеп; — запозичено з французь¬ 
кої мови, можливо, через посередни¬ 
цтво російської; фр. абеяиаі «адекват¬ 
ний» походить від лат. абаеяиаіиз, па¬ 
сивного дієприкметника до дієслова абае- 
циаге «прирівнювати, уподібнювати», ут¬ 
вореного з префікса аб- «при-, до-» і діє¬ 
слова аеяиаге «рівняти, прирівнювати»— 
СІС 22; Шанский ЗСРЯ І 1, 46—47; 
Кораііпзкі 28; Оаигаі 11.— Див. ще 
авантюра, екватор. 

Аделаїда, Адель; — р. Аделайда, бр. 
Аделаїда, п. Абеїа, ч. слц. Абеїаіба; — 
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адже Адольф 

запозичення з французької (або німець¬ 
кої) мови; фр. Абеїаїбе (звідки нім. Абе- 
Іаібе) походить від нім. АсЗеІІіеісі, утво¬ 
реного з двн. асіоі (нвн. Асіеі) «(благо¬ 
родний) рід, родина, походження», спо¬ 
рідненого з дангл. 8Єде1и «тс.», дісл. 
абаї «природа, властивість, істота», тох. 
аіаі «чоловік», і двн. Ьеіі «істота, влас¬ 
тивість, стан», спорідненого з двн. Ьеб 
«стан, звання», дангл. ЬасЗ (Ьаеб) «честь, 
звання», дісл. кеідг «тс.», гот. Ііаібиз 
«вид, спосіб», дінд. кєІиЬ «світлість, 
світло, образ».— Оаигаі Бісі. без пошз 
2, 6; Раиі Ю- УпЬ. 74; К1и£е — Міігка 
7, ЗОЇ.— Пор. Адольф. 

адже, [аже], ст. аже (XVII ст.); — 
очевидно, результат злиття виразу а 
(от) же.— Див. ще а1, же1, от. 

[адзимка] «прісний хліб, прісняк, вів¬ 
сяна паляниця, маца», [адзімка ВеЛ, 
озима, гадзимка] «тс.», ст. озима 
(XVII ст.); — р. заст. азим, п. [агуша, 
агушиз, агушит], р.-цсл. азимії, 
дзуліг;— запозичення з грецької мови, 
раніше — книжним шляхом, пізніше, 
в західні говори,— через посередництво 
румунської мови (рум. абгітй, агіта 
«тс.»); гр. <х-СЇЇ{аоі «незаквашений, пріс¬ 
ний», складається з частки а- «не-» і осно¬ 
ви дієслова Сй|і6(о «заквашую», похідного 
від іменника Сйрл} «дріжджі, закваска», 
спорідненого з псл. ^'иха, укр. юха.— 
ЗсНеІибко 125; Фасмер І 63; ^аЬіе Ро- 
тапозіауіса 14, 127; Сгап]а1й 197; Воі- 
зас^ 311.— Див. ще а-, юха. 

[адзу] (вигук, яким відганяють ко¬ 
тів) ЛЧерк, [адз/д] «тс.» ЛЧерк;— склад¬ 
не утворення з спонукальної частки а 
і вигуку дзусь, що міг зазнати скорочен¬ 
ня.— Див. ще а1, дзусь. 

[адй] «дивись» [аді, адйси] «тс.» 
МСБГ, Ходіть] «дивіться»; — резуль¬ 
тат злиття частки а і дивй (-іть[ся]) 
у вигуковій функції при одночасному 
скороченні дивй.— Див. ще а1, диви¬ 
тися. 

адміністрація, адміністратор, ад¬ 
міністративний, адмініструвати, ст. 
администрация (XVII ст.); — р. болг. 
администрация, бр. адміністрація, п. 
абшіпізігас^а, ч. абшіпізігасе, слц. аб- 
шіпізігасїа, вл. абшїпізігасііа, м. схв. 

администраци}а, слн. абшіпізігасііа;— 
через польське посередництво запозиче¬ 
но з латинської мови; лат. абтілізіхаііо 
«прислуговування, допомога; керуван¬ 
ня, адміністрація» є похідним від діє¬ 
слова абшіпізіго «прислуговую; допо¬ 
магаю; керую, завідую», утвореного з 
префікса аб- «при-, до-» і дієслова гаіпі- 
зіго «служу, керую», похідного від ші- 
пізіег «слуга, помічник», спорідненого 
з стел, мьмиїї, укр. менший.— СІС 23; 
Шанский ЗСРЯ І 1, 48; Тимч. 8; Кора- 
1 іпзкі ЗО; Преобр. І 523—524; \Уа1бе— 
Ноіш. II 91.— Див. ще авантюра, мен¬ 
ший, міністр. 

адмірал, адміралтейство, ст. адмі¬ 
рала (XVIII ст.); — р. болг. м. адмирал, 
бр. адмірал, п. абтігаї, ч. слц. слн. аб¬ 
тігаї, вл. абтігаї, схв. адмйрал; — за¬ 
позичення з німецької мови; нім. Абті¬ 
гаї через французьке посередництво (фр. 
абтігаї XVI ст. «тс.») запозичено з араб¬ 
ської мови; ар. атіг аг-гаЬІ «командир 
транспорту» (титул начальника арабг 
ського транспортного флоту, що в серед¬ 
ньовіччі курсував між Північною Афри¬ 
кою і Андалузією) утворене з ар. атіг 
«князь, командувач; верхівка дерева», 
спорідненого з гебр. атїг «верхівка де¬ 
рева» (обидва від псем. кореня ’тг «бу¬ 
ти високим») і гаїїі (з артиклем аг-<а1-) 
«верблюдяче сідло; багаж; транспорт» 
(очевидно, пов’язане з ар. коренем гЬІ 
«від’їздити»); інакше про походження 
слова Вгйскпег 2, Фасмер І 62, НоШіаи- 
зеп 2І51РЬ 22, 145; фр. форма абтігаї, 
поряд із первісною атігаі(і) виникла 
через неправильне зближення з фр. аб- 
тігег «дивуватися, захоплюватися» або 
з слат. абтігаїіиз «адмірал», яке утво¬ 
рилося під впливом лат. абтігагі «ди¬ 
вуватися, захоплюватися».— Шанский 
ЗСРЯ І 1, 48—49; К1и£е—Міігка 8; 
^іез АЕШ 9; Оаигаї 31; ЬокоІзсЬ 6; 
Оезепіиз 54, 56—57. 

Адольф;— р. бр. Адольф, п. ч. слц. 
вл. АбоІІ, болг. Адблф, слн. АбоІІ;— 
запозичено з німецької мови, можливо, 
за посередництвом польської; нвн. АбоІІ 
зводиться до двн. АІЬаІиюІі (із проміж¬ 
ними пізнішими формами АШаиІІ, 
Абиїї), утвореного з компонентів аІЇіаІ(-) 
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адоніс аеродром 

(асіаі) «благородний», спорідненого з 
тох. аіаі «чоловік», і \уоН «вовк», спо¬ 
рідненого з псл. *уь1кь, укр. вовк; отже, 
ім’я означало «благородний вовк». — 
Раиі К.1- УпЬ. 3; Юеіп 27; К1и£е — Мііг- 
ка 7, 151, 867.— Див. ще вовк.— Пор. 
Аделаїда. 

адоніс (бот.) «горицвіт, Абопіз Ь.; 
(мед.) ліки з горицвіту весняного (Або- 
пІ5 уегпаїіз Б.)»; — р. болг. адбнис, 
бр. адоніс, п. абопіз, схв. (розм.) адо- 
нис, слн. (розм.) асіопіз; — номенклатур¬ 
на назва новолатинського походження; 
нлат. асібгііз утворено на основі лат. 
Абопіз «Адоніс (міфологічне ім’я)», що 
походить від гр. ’'А8«т<; «тс.», імені си¬ 
на кіпрського царя Кініра та його доч¬ 
ки Мірри, улюбленця Афродити, якого 
з ревнощів убив Арей, але Афродита 
перетворила на квітку; очевидно, пов’я¬ 
зане з гебр.-фінік, *аббп «пан» (’аббпі 
«мій пан»).— СІС 23; Кораіігїзкі 31; 
Юеіп 27. 

адреса, адрес, адресант, адресат, 
адресувати; — р. адрес, бр. адрас, п. 
асігез, [асігеза], ч. слц. вл. нл. абгеза, 
болг. адрес, м. адреса, схв. адреса, слн. 
абгбза; —- запозичено з німецької мови, 
можливо, через польську; нім. Абгеззе 
походить відфр. асігеззе «адреса», пов’я¬ 
заного з дієсловом асігеззег «скеровувати, 
адресувати», утвореним з префікса а- 
«при-, до-», що зводиться, до лат. аб- 
«тс.», і дієслова бгеззег «підіймати, ста¬ 
вити» як видозміни нар.-лат. *бігесІіа- 
ге, похідного від лат. бїгесіиз «прямий».— 
СІС 23; ШсЬЬагбІ 29; Шанскйй ЗСРЯ І 
1, 49; Кіи§е—Міігка 8; Оаигаі 13, 
257; Таїсіє—Ноїш. І 354.— Див. ще 
авантюра, директор. 

Адріан, ст. Адріан-ь (1627);—р. 
Адриан, Андріїан, бр. Адрьіян, п. Аб- 
гіап, ч. слц. Набгіап, болг. Адриан, схв. 
АбгІЇЗп, слн. Набгііап, стел. Ядри- 
ймті;— через посередництво старосло¬ 
в’янської і грецької мов (гр. ’АВріаУос) 

1 запозичено з латинської мови; лат. Наб- 
гіапиз (у слат. вимові АбгіЗпиз) «(г)адріа- 
нець, мешканець м. (Г)адрії (біля Адріа- 
тичного моря в Італії,— лат. Набгіа)» 
було ім’ям римського імператора (117— 
138 рр. н. е.), що походив з цього мі¬ 

ста.— Сл. вл. імен 199; Петровский 42; 
Илчев БЕ 1958/3, 284. — Пор. Анд- 
ріан. 

[адузь] (вигук, яким відганяють го¬ 
лубів), [адуз] «тс.» Пі; — складне утво¬ 
рення з підсилювальної частки а і не 
зафіксованого окремо вигуку -дузь, мож¬ 
ливо, пов’язаного з п. биз (вигук для 
підкликання голубів).— ЗШ І 627.— 
Див. ще а1. 

[адунь] (вигук, яким відганяють ін¬ 
диків) ЛЧерк; — складне утворення з 
підсилювальної частки а і вигуку [дунь 
(дунь-дунь...)], вживаного для підкли¬ 
кання індиків.— Див. ще а1, дунь- 
дунь. 

ад’ютант, ад’ютантство; — р. ад'ью- 
тангп, бр. ад'ютант, п. абшіапі, ч. 
слц. вл. аб]иІап1, болг. адютант, м. а£у- 
тамп, схв. а^утант, слн. абіиіапі; — 
запозичення з німецької мови; нім. Аб- 
Іиіапі утворене за зразком фр. абщбапі 
або ісп. ауибапіе, що походять від лат. 
абійіапз, -апііз «помічник», активного 
дієприкметника від дієслова абіиіо «до¬ 
помагаю», пов’язаного з абіиуо «тс.», 
утвореним з префікса аб- «до-» і дієсло¬ 
ва іцуо «допомагаю, підтримую», спорід¬ 
неного з дінд. уи-уо-їі «тримає здаля, 
відокремлює, захищає».— СІС 24; Шан- 
ский ЗСРЯ І 1, 50; К1и§е—Міігка 7; 
Баигаї 11; \Уа1бе—Поїш. І 736—737.— 
Див. ще авантюра. 

[адя] «ось, дивись» ВеЛ; — очевидно, 
результат злиття підсилювальної частки 
а і форми 2-ої ос. одн. наказового способу 
дивйся з дальшим скороченням.— Див. 
ще а1, дивитися.— Пор. адй. 

аеро- (перший компонент відносно 
нових складних слів типу аероббмба, 
аеромаяк, аеропошта, аеросани, аеро- 
транспорт, аерофлот, агрошкола);— р. 
азро-, бр. азра-, п. ч. слц. вл. слн. аего-, 
болг. м. схв. аеро-;— запозичено з фран¬ 
цузької мови в авіаційних термінах типу 
аеропорт, аеродром (фр. аегорогі, аего- 
бгогае), де аего- походить від аего «аеро¬ 
план, літак» (скороченої форми від аего- 
ріапе «тс.») і має значення «авіаційний», 
букв, «аеропланний».— Шанскйй ЗСРЯ 
І 1, 181—182.— Див. ще аероплан. 

аеродром; — р. азродрбм, бр. азра- 
дрбм, п. ч. аегобгот, слц. слн. аегобгот, 
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болг. аеродрум, м. аеродром, схв. аеро¬ 
дром, аеродром; — запозичення з фран¬ 
цузької мови; фр. аегобготе є складним 
утворенням з аего «аероплан, літак» 
(скороченої форми від аегоріапе «тс.») 
і компонента -бготе (за зразком Ьірро- 
сіготе «іподром») з гр. Зророс «біг», по¬ 
в’язаного з Вра^єЬ «бігти», спорідненим 
з дінд. бап-бгат-уаіе «біжить».— Шан- 
ский ЗСРЯ І 1, 181; Ргізк І 414—415.— 
Див. ще аероплан. 

аероплан; — р. аероплан, бр. азра- 
план, п. вл. аегоріап, ч. слц. слн. аего- 
ріап, болг. м. аероплан, схв. аероплан;— 
запозичення з французької мови; фр. 
аегоріапе утворено з гр. аєро- (від ат)р 
«повітря») і фр. -ріапе від дієслова ріа- 
пег «ширяти», що походить від лат. ріа- 
пиз «рівний», спорідненого з лит. ріопаз 
«тонкий», лтс. ріапз «плоский, рівний, 
тонкий».— Шанский ЗСРЯ І 1, 182; 
Баигаі 14, 564; ШаШе—Ноїт. II 318.— 
Див. ще аеростат. 

аеростат, аеростатика, аеростат¬ 
них; — р. азростат, бр. а зр астат, п. 
ч. слц. аегозіаі, болг. аеростат, схв. 
аеростат, слн. аегозШ; — запозичен¬ 
ня з французької мови; фр. аегозіаі 
утворено з гр. аєро- від <Цр «повітря» 
неясного походження (припущення про 
зв’язок з гр. атцяі, спорідненим із ПСЛ. 
уе]аіі, укр. віяти — ВоІ5ас^ 17 — мало¬ 
ймовірне) І ататос «ТОЙ, ЩО СТОЇТЬ», 
пов’язаного з Гатили «ставлю, стою» і 
спорідненого з лат. зіаіиз «поставлений», 
дінд. зІЬіІаЬ «той, що стоїть», псл. зіаіі, 
укр. стати.— Шанский ЗСРЯ І, 1, 
182; Оаигаї 14; Ргізк І 736.— Див. ще 
стати. 

[ає] • «так»; — результат видозміни 
форми [ая] «тс.» з фонетичним перехо¬ 
дом а в е після / (й), характерним для 
частини південно-західних говірок (пор. 
ек з як тощо).— Кравчук ВЯ 1968/4, 
120; Л апо\у ЗушЬ. Ногшабои'зкі 2, 274.— 
Див. ще ая. 

аж, [ажень]\—р. [аж, ажнб, аж- 
ник], бр. аж, ажно, др. аже «що; якщо; 
аж; аж от», ажь, «тс.», п. аї. «аж; поки; 
як тільки», !а2е, аіпо], ст. аіе «тс.», 
ч. слц. а2 «аж; поки», нл. аг «до; що; 
щоб; поки», аго «тс.», схв. ст. аг(е) < 
< *аге «бо; аж», слн. ст. аг «тс.»; — 

псл. аге; — результат злиття сполучни¬ 
ка а і частки же з дальшим відпадінням 
кінцевого ненаголошеного -е.— Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 1, 51; Фасмер І 63; Зіашзкі 
І 24; Мікиїазкоуа ЬР 1960 II 253—258; 
МасЬек Е5ІС 39; ЗССЯ 1, 41; Е55^ 
ІІк. с. 3—11; 5а(іп.— Аііг. УМ). І 5.— 
Див. ще а1, же1. 

ажіотаж; — р. болг. ажиотаж, бр. 
ажьіятаж, п. аііоіаі, ч. слц. агіоіаг, 
схв. ажиотйжа, слн. агіоіага; — запо¬ 
зичення з французької мови; фр. а§іо- 
1а§е пов’язане з а£іо «ажіо, лаж, промін», 
яке походить від іт. а§§іо «різниця цін 
між паперовими і металевими грішми; 
надбавка; ажіо», що виводиться від сгр. 
аААсфоу «прибуток від обміну», пов’я¬ 
заного з гр. аІХа^гі «обмін».— СІС 26; 
Шанский ЗСРЯ І 1, 51; Оаигаї 17; 
ВІосЬ І 15; Оаті11зсЬе§ 18; К1и£е — 
Міігка 9; Кіеіп 38; Ваііізіі—Аіеззіо І 
85—86. 

ажур1 (текст.), ажурний, ажуровий-,— 
р. бр. болг. ажур, п. а2иг, ч. агиг, агига, 
слц. слн. агиг, м. ажурен, схв. ажур; — 
запозичення з французької мови; фр. 
аіоиг «ажур, ажурова робота» утворено 
на основі виразу а іоиг «ажурний, про¬ 
світчастий», що складається з приймен¬ 
ника а «при» (з лат. ад «тс.») і Іоиг «день, 
світло, отвір, просвіт» (з нар.-лат. еііиг- 
пиш «день» < лат. біигпит «денне» від 
Діез «день», спорідненого з псл. гіьпь, 
укр. день).— СІС 26; Шанский ЗСРЯ І 
1, 52; Скворцов ВКР 3, 187—191; Оаи- 
гаї 22, 420; Місіє—Ноїт. І 357, 349— 
351.— Див. ще авантюра, день.— Пор. 
ажур2. 

ажур2 «повний порядок; (присл.) у 
порядку; (бухг.) на сьогодні»; — р. бр. 
болг. ажур, м. ажурен «акуратний, точ¬ 
ний», схв. ажур, слн. агиг; — через по¬ 
середництво російської мови запозиче¬ 
но з французької; фр. а ]оиг «у порядку; 
(підсумовано) по сьогодні» виникло як 
зрощення прийменника а «аж до, включ¬ 
но» і іоиг «день (виконання операції)», 
що виступають також у виразі а ]оиг 
«ажурний, просвітчастий».— СІС 26; 
Шанский ЗСРЯ І 1, 51—52; Скворцов 
ВКР 3, 187—191.— Див. ще ажур1. 

аз; — р. бр. болг. аз, стел, дз^;— 
назва першої літери старослов’янського 
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алфавіту, що походить від стел, азі* «я», 
спорідненого з укр. я.— Засіп.— Аііг. 
УШЬ. І 42—43.— Див. ще я.— Пор. 
азбука. 

Аза; — р. бр. Аза; — жіноче ім’я 
не цілком ясного походження, яке по¬ 
ширилося, очевидно, завдяки п’єсі 
М. Старицького «Циганка Аза», що є дра¬ 
матургічною переробкою повісті поль¬ 
ського письменника Й. І. Крашевського 
«СЬаіа га ^зіф» («Хата за селом»); на¬ 
явність у повісті значної кількості ци¬ 
ганської лексики дозволяє припустити 
вживання цього імені в циган, можливо, 
запозиченого ними від тюркомовних на¬ 
родів, де воно існує як скорочена форма 
імені Муаззам (з ар. ти'аггат «пова¬ 
жана, шановна») і Азат (з перс, агасі 
«вільна»); менш вірогідне припущення 
про. проникнення імені через російську 
мову і запозичення його безпосередньо 
від тюркомовних народів, а також про 
його виникнення в російській мові як 
наслідку синтезу згаданого арабського 
й перського імен з чоловічим православ¬ 
ним канонічним Ім’ям Аза невідомого 
походження (Суперанская 84).— Рад- 
лов І 561—562. 

азалія (бот.) «РЬогіосіепгігоп Ь. (Ага- 
Іеа)»; — р. азалия, азалея (1835 р.), 
бр. азалія, п. агаїіа, агаїеа, ч. агаїка, 
агаїа, агаїеа, слц. агаїка, болг. азалия, 
слн. агаїка;—назва, засвоєна з ново- 
латинської номенклатури; нлат. агаїеа 
утворено К. Ліннеєм на основі гр. а£я- 
Хеос «сухий» (я£яХія ж. р. «суха»), 
похідного від я£со «сушу», спорідненого 
з нім. АзсЬе «попіл», англ. азЬ «тс.»; 
назва зумовлена тим, що азалія любить 
сухий грунт.— Шанский ЗСРЯ І 1, 
52—53; Кораііпзкі 103; Оаигаі 65, 765; 
Юеіп 136; Ргізк І 25—26. 

Азарій, ст. Азарїа «помочь г(оспод)- 
на» (1627); — р. Азарий, розм. Азар, 
ст. Азария, бр. Азар, болг. Азария, 
стел. Язариіа; — через старослов’ян¬ 
ську мову запозичено з грецької; гр. 
’А£арш? походить від гебр. ‘Агагійь 
(<*‘агагіаЬ(іЗ)), букв, «допоміг бог», ут¬ 
вореного з дієслова ‘агаг «допоміг», спо¬ 
рідненого з арам, 'асіаг «тс.», ар. 'йбага 
«вибачив», та іменника іаь (<*іаЬ(й)) 

«бог», етимологічно неясного.— Петров- 
ский 42; Кіеіп 136, 496, 568, 824. 

[азарнйй] «завидний, щасливий» Я; — 
очевидно, утворення від не засвідченого 
українськими діалектними словниками 
іменника азарітід) у значенні «(щасли¬ 
вий) випадок, щастя, удача», можливо, 
пов’язаного з п. рідк. агагсі, агагі «тс.; 
азарт» (пор. п. Ьагагсі, ст. агагсі «тс.»).— 

II 23.— Див. ще азарт. 
азарт; — р. азарт, ст. газард 

(XVIII ст.), бр. азарт, п. Ьагагсі (рідк. 
агагсі, агаті), ст. агагсі, ч. слц. вл. Ьа¬ 
гагсі, болг. хазарт, азарт, м. хазард, 
схв. хазард, слн. Ьагагсі; — очевидно, 
через російську і польську мови запози¬ 
чено з німецької; нім. Назагсі «азарт, 
азартна гра» походить від французького 
Ьазагсі «тс.», запозиченого з іспанської 
чи португальської мови; ісп. порт, агат 
«випадковість, риск, невдача; нещасли¬ 
ва карта» пов’язується з ар. аг-гаЬг 
(<а1-гаЬг) «гральна кість»; висловлюва¬ 
лося також припущення (ЬокоізсЬ 170— 
171; Кіеіп 709—710) про зв’язок з ар. 
Іазага «грати в азартну гру, на гроші» 
або похідним від нього ар. іазаг «група 
людей, що грають в азартну гру».— 
СІС26; Шанский ЗСРЯ І 1, 53; Фасмер I 
63; Кііще—Міігка 291; баигаї 385.— 
Пор. азарнйй. 

азбест; — р. асбест, азбест, бр. аз¬ 
бест, п. слц. агЬезі, ч. вл. азЬезі, болг. 
м. азбест, схв. азбест, слн. агЬезі; — 
через польську і, можливо, німецьку 
(нім. АзЬезі) мови запозичено з латин¬ 
ської; лат. азЬезіоз походить від гр. 
яарєотос «негашене вапно; азбест», ут¬ 
вореного з частки я- «не-» і прикмет¬ 
ника арєатос, похідного від дієслова 
ор£7»й|і.і «гашу», спорідненого з псл. 
£азііі, укр. гаейти.— СІС 26; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 157; $1. ^уг. оЬсусЬ 62; 
Кіеіп 111; Дворецкий—Корольков 89; 
Воізасц 856.— Див. ще а-, гаейти.— 
Пор. звисть. 

азбука, [азбучник Ж, Я, азбуковець 
Ж1, ст. азбука (1627)^ язьбука (XVII— 
XVIII ст.); — р. бр. болг. м. азбука, 
др. аз'ьбукьі, азбука, п. ч. слц. вл. аг- 
Ьика, схв. азбука, слн. агЬика; — утво¬ 
рено в давньоруській мові за зразком 
слів на -а від др. азтьбуш, запозиченого 
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з старослов’янської мови; стел, аз’квоіу'- 
ш утворено за зразком гр. а^сра^-сос 
«алфавіт» з назв двох перших літер абет¬ 
ки (пор. гр. <Шра — стел, 43^, гр. 
Рг)та — стел, воуккі).— Шанский ЗСРЯ 
І 1, 53; Фасмер І 63; Срезн. І 9—10; 
Засіп.— Аіїг. УУД. І 41.— Див. ще аз, 
буква.— Пор. абетка, алфавіт. 

азимут, азимутальний; — р. м. ази¬ 
мут, бр. азімут, п. агутиі (рідк. агі- 
тиі, асітиі), ч. слц. вл. агітиі, болг. 
азимут, схв. азимут, слн. агітиі; — 
запозичення з французької мови; фр. 
агітиі «азимут» походить від ар. аз- 
$итП1 (аз-зітйі) «дороги (правильні), 
напрями», пов’язаного з аз-затї (<а1- 
заті) «дорога (правильна), напрям».— 
СІС 26; Шанский ЗСРЯ І 1, 53—54; 
Баига! 65; Кієіп 136; ЬокоізсЬ 144. 

азот, [азотняк] Я, азотистий, азо¬ 
тувати', — р. бр. болг. азот, п. агоі, 
м. азот, схв. азот; — запозичення з 
французької мови; фр. агоіе утворено 
в 1787 р. хіміком Лавуазьє на позна¬ 
чення відповідного газу з гр. а- «не-» 
і £атх6<: «той, що дає життя, животвор¬ 
ний», ПОХІДНОГО від £сош «живу», спорід¬ 
неного з псл. 2ІІІ, укр. жйти\ в цілому 
означає «той, у якому не можна жити».— 
СІС 27; Шанский ЗСРЯ І 1, 54; Оаигаі 
65; Кіеіп 136; Ргізк І 1, 237—239, 
618—619; Воізасд 312.— Див. ще а-, 
жйти. 

[азям] «свитина, каптан Ум.— Сп.; 
цінна східна річ; килим, сідло, кинджал 
і ін. Пі», [азямський] «східний» Пі; — 
р. [азям, озям] «верхній чоловічий одяг 
східного крою», ст. озям «тс.» (XVI ст.), 
п. ст. асігіашзкі «перський»; — запози¬ 
чення з тюркських мов; тур. Асеш «перс» 
асегпсе «перський», аз. Ачам «Персія» 
походять від ар. ‘а|ат «варвари, неара- 
би, перси».— Шанский ЗСРЯ І 1, 54; 
Фасмер І 1, 64; Радлов І 516. 

[азьдики] (присл.) «ось де, ось тут» 
Л; — складне утворення з частки ось 
і прислівника де, ускладнене суфіксом 
-ки, характерним для зменшено-підсиль- 
них форм прислівників в усно-розмов¬ 
ній мові (пор. теперки, тутки і под.); 
форма асьдики зам. дсьдеки (пор. бсь- 
дечки) відбиває вимову ненаголошеного 
-е- як -и- і а- замість о-, перенесеного 

з форм, де воно, очевидно, виникло в за¬ 
кономірній для східнополіських гові¬ 
рок ненаголошеній позиції (напр., ось¬ 
де <ось-де).— Див. ще де1, ось. 

аїр (бот.) «лепеха, Асогиз саіашиз Б.», 
[аєр Ж, аер Ж, гав'яр, гаїр Мак, гайвір 
Мак, ір Ж, ірнйк Ж, їр Мак, йор Мак, 
лір Мак] «тс.»; — р. айр, ир, бр. аер, 
п. [а]ег] (з укр.) «тс.»; — запозичення 
з турецької мови; тур. а|іг «тс.» похо¬ 
дить від гр. ахороу «ірис водяний, Ігіз 
рзеиб асогиз», нез’ясованого походжен¬ 
ня.— Фасмер І 64; Фасмер ГСЗ III 26— 
27; Ргізк І 55—56; 5\\/ І 15.— Пор. га- 
в’ян. 

ай1 (вигук), аяй (ай-ай) «тс.», айка¬ 
ти, аяйкати, айкало, аяйкало; — р. бр. 
болг. ай, п. ч. слц. вл. нл. м. аі, схв. а/, 
слн. а]; — праслов’янське складне ут¬ 
ворення з вигуку а і менш ясного й 
(І), яке могло стояти первісно перед а 
(пор. вигук яй або вигуки ой, йой і йо) 
чи після нього, в супроводі якогось на¬ 
ступного голосного, що зредукувався 
й занепав; спроби конкретнішого з’я¬ 
сування первісної форми (Шанский 
ЗСРЯ І 1, 54; МасЬек Е5ІС34) поки що 
малопереконливі; паралельні утворен¬ 
ня дінд. аі, гр. аі, лат. аі, нвн. еі, фр. 
аїе.— Преобр. І 4; 51а\узкІ І 23.— Див. 
ще а1. 

(ай2] (спол.) «але; та й» Ж; — резуль¬ 
тат злиття сполучників а та і (й), як у 
тай.— Німчук ДБ IX 72.— Див. ще 
а1, і. 

айва (бот.) «Субопіа оЬІоп^а», ай¬ 
вівка; — р. айва, бр. айва, п. [аруа] 
(з укр.); — запозичення з кримсько¬ 
татарської або турецької мови; крим.- 
тат. айва, тур. аууа «тс.» пов’язані з аз. 
Ьейва, дтюрк. аіуа, а]уа «тс.».— Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 1, 55; Фасмер І 64; Засіп.— 
Аііг. УАУЬ. і 14; Дмитриев 520; Радлов 
І 63; 5АУ I 15. 

[айно] (частка) «так»; —очевидно, ре¬ 
зультат скорочення, ствердного звороту 
типу *а інд так «а тільки так», а інб 
се (це) «а тільки се (це)» (пор. інбсе «га¬ 
разд; звичайно») з дальшим злиттям його 
решти а інб в айно; перенесення наго¬ 
лосу (іййно зам. айнб) викликане затем¬ 
ненням походження слова, можливо, 
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айсберг акафіст 

також під впливом п. розм. апо «так», 
слц. апо «тс.» з наголосом на першому 
складі.— Дзендзелівський УЗЛП 15— 
16; Німчук Славіст, зб. 145—146.— 
Див. ще а1, іно, іносе. 

айсберг; — р. бр. болг. айсберг, п. 
ісеЬег£, схв. айсберг; — запозичення з 
німецької мови; нім. ЕізЬег^ «айсберг» 
походить від норв. дат. ізЬ]ег§ (шв. із- 
Ьег£) «тс.», утвореного з іменників Із 
«лід, крига», спорідненого з двн. дангл. 
Тз, англ. ісе, дісл. Гзз «тс.», та Ьіег§ (Ьег£) 
«гора», спорідненого з псл. *Ьег£ь, укр. 
берег', буквально означає «льодова го¬ 
ра».— Шанский ЗСРЯ І 1, 55; Раїк— 
Тогр І 468, 77; Зкеаі 253; К1и£е—Міігка 
66, 160.— Див. ще берег. 

айсор (застаріла назва представника 
невеликої семітичної народності, що жи¬ 
ве дрібними групами переважно в Ірані 
й Туреччині, у межах СРСР, у тому чис¬ 
лі й на Україні; інші назви: ассірійці, 
арссірійці, сірійці, халдеї, сірохалдеї); — 
р. бр. айсор; — очевидно, результат ви¬ 
дозміни (здійсненої в якійсь мові Кав¬ 
казу, пор., напр., аз. аісорлар «ассірій¬ 
ці») назви, запозиченої з новоассірій- 
ської (арамейської) мови; новоассір. 
(арам.) аїигЩ (мн. аІигЩі) «ассірієць 
(айсор)» пов’язане, очевидно, з ак. Аззиг 
«Ассірія», (сучасні ассірійці користують¬ 
ся новоарамейською мовою, хоч можуть 
бути,— принаймні, частково,— нащад¬ 
ками ассірійців (аккадців), оскільки ак- 
кадське (ассіровавілонське) населення 
ще до нашої ери було асимільоване ара- 
мейцями й аккадська мова була витіс¬ 
нена арамейською).— Гранде Введение 
35—36; Кіеіп 117. 

айстра (бот.) «Азіег Ь.», [астер] Ж, 
астра, [гайстер, гайстра, ястер] 
«тс.»; — р. астра, астер (XVIII ст.), 
бр. болг. астра, п. азіег, ]аз!ег, рідк. 
азіг, азіга, ч. слц. азіга, вл. азіегка, 
нл. азіег, слн. азіга «тс.»; запозичен¬ 
ня з німецької мови; нім. Азіег «айстра» 
походить від гр. аахгір, -ерос «зірка», 
спорідненого з нім. 51егп «зірка», англ. 
зіаг, фр. еіоііе < лат. зіеііа, дінд. ав. 
зіаг- «тс.»; квітку названо за формою, 
подібною до зірки.— Пономарів Мовозн. 
1974/2, 41; Шанский ЗСРЯ І 1, 165— 

166; Фасмер І 94; К1и£е—Міігка 747; 
Ргізк І 170—171; ВоІ5ас^ 91. 

академія, академізм, академік, ака¬ 
деміст, академічний, ст. акадиміа 
(1627); — р. академия, ст. акадимия, бр. 
акадзмія, п. акабетіа «академія; урочи¬ 
сті збори; (іст.) університет», ч. акасіетіе 
«академія», слц. акабетіа «тс.», вл. нл. 
акасіеші^а «академія, інститут», болг. 
академия «академія», м. академща «тс.; 
засідання, збори», схв. академща, слн. 
акабешііа «тс.»; — через польську мову 
запозичено з латинської; лат. Асасіетіа 
«школа Платона; (пізніше) вища на¬ 
укова установа» походить від гр. ’АхаВт)- 
|Аєіа, ’Аха§7}|ліа первісно «школа Пла¬ 
тона», утвореного від ’АхаЦрю; «Ака- 
дем» (власного імені міфічного героя, 
якому, за переказом, належала ділянка 
з садом, де заснував свою філософську 
школу Платон); укр. ст. акадиміа по¬ 
ходить безпосередньо з грецької мови 
і відбиває новогрецьку вимову слова.— 
СІС 27—28; Москаленко УІЛ 25; Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 1, 56—57; Фасмер І 65; 
Кораіігїзкі 39; Дворецкий—Корольков 
13; Дворецкий 59. 

акажу (бот.) «лакове дерево, Апасаг- 
(Ііит оссісіепіаіе», заст. <шймс«тс.»Пі;— 
р. акажу, п. акаги «плоди дерева Апасаг- 
сішт оссібепіаіе; гума з дерева Сесігеїа 
обогаїа», слц. акаги;— запозичено, оче¬ 
видно, різними шляхами з французької 
мови; фр. аса]'ои «червоне дерево, $ете- 
сагриз АпасагсИит» походить від порт. 
аса]ц, са)и «тс.», запозиченого з мови 
гуарані (гуарані са]ц «тс.»). — СІС 28; 
Баигаї 5. 

акафіст «хвалебний спів у церкві, 
виконуваний стоячи», [акафист, ака- 
хвист, акахтист, окахтист] «тс.», [ака- 
фистникІ «книга акафістів» Ж;— р. ака¬ 
фист, бр. акафіст, др. акависть, болг. 
акатист, схв. акатист, акатист; — 
запозичення з грецької мови; гр. аха- 
Очатос (5^о<;) «несідальний (спів)» утво¬ 
рене з заперечної частки а- «не-» і основи 
дієслова ха&£Сш «саджу, сідаю», що 
складається з префікса хата- (>хай-) 
«вниз, низ-», спорідненого з хет. каїіа 
«вниз, при, з», можливо, також із кімр. 
ст. капі «(разом) з» і дієслова ЇХ.со(< 
(<*аі(>) «сідаю», спорідненого з псл. 
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акація акомпанемент 

$Є(Ші, укр. сидіти.—Тимч. 13; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 57; Фасмер І 65; Преобр. І 14; 
Рїізк І 445—446.™ Див. ще а-, сидіти. 

акація (бот.), [вакацій Ме, окація] 
«тс.»; — р. болт, акация, бр. акацьія, 
п. акас]а, ч. акасіе, акаі, слц. акасіа, 
вл. акасі]а, нл. а^ас, акасуіа, схв. ака- 
цща, акаци)а, слн. акасі]'а; — запози¬ 
чено з латинської мови, можливо, через 
німецьку (нім. Акагіе); лат. асасіа «ака¬ 
ція» походить' від гр. ахахіа «мімоза, 
жовта акація», яке пояснюється або як 
похідне від гр. ’ах-ц «колючка» (Преобр. 
14; Горяев 2; Младенов 4), або як похід¬ 
не від гр. ахахос «невинний, незлоби¬ 
вий» (Фасмер І 65; Неузе РІУЬ. 7); при-, 
пускається також єгипетське (НоІиЬ— 
Ьуег 72) чи взагалі іншомовне (Ргізк 
І 50) походження грецької назви.— Аку- 
ленко 140; Шанский ЗСРЯ І 1, 58; 
Виїїа 81 ауіа 36/2, 173. 

[акач] (вигук, яким відганяють ка¬ 
чок) Мо; — складне утворення з підси¬ 
лювальної частки а і вживаного для від¬ 
гону качок вигуку кача, похідного від 
Іменника качка.— Див. ще а1, качка. 

аквамарин (мін.), аквамарйнний, аква- 
марйновий;— р. болг. аквамарйн, бр. ак¬ 
вамарин, п. акшатагуп(а), ч. слц. слн. 
акуатагїп, вл. ак^атагіп, схв. аквама¬ 
рин;— запозичення з німецької мови; 
н. А^иатагїп утворено на основі виразу 
лат. ациа шагїпа «морська вода»; лат. 
ациа «вода» споріднене з гот. аЬа «річ¬ 
ка», двн. аЬа, нвн. АсЬе «тс.», р. Ока; 
лат. шагіпиз «морський» пов’язане з 
таге «море», спорідненим з псл. тоге, 
укр. море.— Шанский ЗСРЯ І 1, 58; 
АУаІсіе—Ноіт. І 60, II 38—39.—Див. 
ще море. 

акварель, аквареля Ж, аквареліст; — 
р. акварель, бр. акварель, п. ак^агеїа, ч. 
акуагеї, акуагеї а, слц. акуагеї, вл. аЬуа- 
геї, болг. м. акварел, схв. акварел, слн. 
акуагеї; — запозичено з французької 
мови у двох варіантах через російську 
і польську мови; фр. аяиагеїіе «аква¬ 
рель» походить від іт. ас^ие^е11е, асциеге- 
11о, пов’язаного з асциа «вода», яке по¬ 
ходить від лат. а^иа «тс.».— Шанский 
ЗСРЯ І 1, 58; Фасмер І 65; Ваигаї 43; 
ІУаІсіе—Ноіт. 160.—Див. ще аквамарйн. 

акваріум; — р. болг. м. аквйриум, бр. 
акварьіум, п. акшагішп, ч. акуагішп, 
слц. акуагішп, вл. акшагі], схв. аква- 
ри}ум, слн. акуагІ^; — нове запозичен¬ 
ня з латинської мови; лат. ариагішн 
«водойма» є похідним від щиа «вода».— 
Шанский ЗСРЯ І 1, 59.— Див. ще ак¬ 
вамарйн. 

[аке] (вигук, яким відганяють те¬ 
лят, худобу); — очевидно, результат 
скорочення вигуку акет або акец 
(див.). 

[акез] (вигук, яким відганяють 
овець) Дз; — складне утворення з під¬ 
силювальної частки а1 і вигуку кез 
(ДИВ.)Ч 

[акет] (вигук, яким відганяють ко¬ 
тів) ЛЧерк, Мо; — складне утворення 
з підсилювальної частки а1 і вигуку кет 
(див.). 

[акец] (вигук, яким відганяють те¬ 
лят), [акець] (тс. Пі; вигук для відгону 
котів Мо); — складне утворення не зо¬ 
всім ясного походження; може вважа¬ 
тись або результатом видозміни вигуку 
акет, або самостійним утворенням з під¬ 
силювальної частки а і вигукової форми 
-кец(ь), пов’язаної, можливо, з іменни¬ 
ком кйця.— Пор. а1, акет, кіт. 

акліматизація, акліматизатор, ак¬ 
ліматизувати; — р. акклиматизйция, 
бр. акліматьізацьія, п. ак1ітаіугас]а, ч. 
акіітаіігасе, слц. акіітаіігасіа, вл. ак- 
1ітаіІ2асі]а, болг. аклиматизация, м. 
схв. аклиматизацща, слн. акіітаіігасі- 
]а; — запозичено з німецької мови, 
очевидно, через посередництво росій¬ 
ської; нім. Аккіітаіізаііоп пов’язане 
з дієсловом аккіітаіізїегеп «аклімати¬ 
зувати», утвореним, можливо, за зраз¬ 
ком фр. ассІІтаїег «тс.» на базі лат. асі- 
(>ас-) «при-, до-» і сіїта (-аііз) «погода, 
клімат».— Шанский ЗСРЯ 1 1, 59—60.— 
Див. ще авантюра, клімат. 

[акоз] (вигук, яким відганяють кіз) 
Дз, [акйзь, акізь] МСБГ;—бр.[акьіз\ 
«тс.»;— складне утворення з підсилю¬ 
вальної частки а І вигуку коз, пов’язано¬ 
го з іменником коза.— Див. ще а1, коза. 

акомпанемент, акомпаніатор, аком¬ 
панувати; — р. аккомпанемент, бр. 
акампанементі п. акошрапіашепі, болг. 
акомпанимент, схв, акомпан>ирати; — 
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акорд акробат 

порівняно нові запозичення через посе¬ 
редництво російської та німецької мов 
(нім. аккошрапїегеп «акомпанувати») з 
французької; фр. ассогора^петепі, ас- 
сошра^паіецг є похідними від ассотра§- 
пег «супроводити, акомпанувати», що 
в старофранцузькій мові виникло на базі 
сполучення прийменника а «при, до» 
(з лат. асі «тс.») та іменника сошраіп 
«товариш», яке походить від нар.-лат. 
*сотрапіо «тс.; однокашник», утворено¬ 
го з прийменника сит (>сот-) «з, ра¬ 
зом» та іменника рапіз «хліб», пов’я¬ 
заного з разсо «пасу», спорідненим з 
псл. разіі, укр. пасти.— Шанский ЗСРЯ 
І 1, 60—61; Младенов 4; Баигаі 7, 191; 
Таїсіє—Ноіш. II 246—247, 260,—Див. 
ще авантюра, компанія, пасти. 

акорд1 (муз.) «співзвучність»; — р. 
аккорд, бр. болг. м. акорд, п. ч. слц. вл. 
акопі, слн. акогсі, схв. акорд; — недав¬ 
нє запозичення з французької мови; 
фр. ассогсі «згода, угода; співзвучність» 
походить від іт. ассогсіо «тс.», пов’язано¬ 
го з слат. ассогбіиш «угода, договір», 
утвореним з прийменника ас1-(> ас-) 
«до, при» та іменника сог, согсііз «сер¬ 
це», спорідненого 3 ПСЛ. *3Ь£-СІЬ, укр. 
серце; в іт. ассогсіо значення «спів¬ 
звучність» виникло внаслідок зближення 
з согсіа «струна»; допускається можли¬ 
вість (Оаигаі 7) безпосереднього утво¬ 
рення фр. ассогсіег (муз.) «настроювати», 
ассогсі «співзвучність» від лат. сЬогсІа 
«струна».— СІС 29; Шанский ЗСРЯ І 1, 
61; Фасмер І 66; БЕР І 6; Младенов 4; 
Кіи^е—Міігка 11.— Див. ще авантюра, 
середа, серце. 

акорд2 «угода, договір», ст. акорд'ь 
«тс.» (XVIII ст.); — р. аккорд; — запо¬ 
зичення з польської мови; п. акогсі 
«угода, договір; відрядна робота», як 
і ч. слц. вл. акогсі «відрядна робота», 
болг. м. акорд, схв. акорд, слн. акогсі 
«тс.», походить від фр. ассогсі «угода», 
яке зводиться до слат. ассогбіит «тс.».— 
Шанский ЗСРЯ І 1, 61; Фасмер І 66; 
Кораііпзкі 41; БЕР І 6; Кіи£е—Міігка 
11.— Див. ще акорд1. 

акордеон, акордеоніст; — р. аккор- 
дедн, бр. акардздн, п. ч. вл. акогсіеоп, 
слц. акогсіеоп, болг. м. акордеон, схв. 
акордеон, слн. акогсіеоп; — запозичено 
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через посередництво російської мови з 
французької; фр. ассогсіеоп, ассогсіеопіз- 
іе пов’язані з нім. Аккогдіоп, утвореним 
у 1829 р. від нім. Аккогсі «акорд, спів¬ 
звучність» (з фр. ассогсі «тс.») винахід¬ 
ником цього музичного інструмента Да¬ 
мі аном.— Шанский ЗСРЯ І 1, 61 — 
62; Баигаі 7; БЕР І 6.— Див. ще 
акорд1. 

[акбсь] (вигук, яким відганяють ко¬ 
ней) Дз, [акдськи] «тс.» Дз; — складне 
утворення з підсилювальної частки а 
і вигуку кось.— Див. ще а1, кося. 

[акот] (вигук, яким відганяють ко¬ 
тів) ЛЧерк, Мо, [акдта ЛЧерк, Мо, Ме, 
акоту Л, Па] «тс.»; — бр. [акдта], п. 

‘[а коіа]; — складне утворення з підси¬ 
лювальної частки а І вигуку кот(а).— 
Див. ще а1, кіт.— Пор. акет, акец. 

акредитив, акредитувати; — р. ак- 
кредитйв, бр. акрздьипьіу, п. акгесіуіуша, 
ч. акгесііііу, слц. акгесіііїу, вл. акгесіі- 
ііш, болг. м. акредитйв, схв. акреди¬ 
тив; — запозичено з французької мови 
через посередництво російської; фр. ас- 
сгесііііуе «акредитив» з’явилося внаслі¬ 
док субстантивації прикметника ассге- 
сШіує «вірча» (з поширеного в. ділоеій 
мові словосполучення Іеііге ассгесііііуе 
«вірчий лист»), пов’язаного з лат. ассге- 
сіііїуиз «вірчий», утвореним від дієслова 
ассгесіо «довіряю, даю віру», що складає¬ 
ться з префікса асі- (> ас-) «до-, при-» 
і дієслова сгебо «вірю».— СІС 29—ЗО; 
Шанский ЗСРЯ І 1,62; Кораііпзкі 41.— 
Див. ще авантюра, кредйт. 

акрихін; —бр. акрьіхін, слц. акгісЬіп, 
болг. акрихйн; — запозичення з росій¬ 
ської мови; р. акрихйн утворено ра¬ 
дянськими вченими в 30-х рр., коли 
було синтезовано і введено в практику 
цей препарат; назва складається з еле¬ 
ментів акри- (оскільки це речовина ак- 
ридинового ряду) та -хін (від назви ін¬ 
шого схожого за дією препарату хіна)', 
перший компонент тлумачиться також 
(Шанский ЗСРЯ І 1, 65) як утворення 
від основи гр. ахрос «найкращий» або 
лат. асег, асгіз «сильний, гострий», 
споріднених з псл. озігь.укр. гострий.— 
Див. ще гострий, хіна( 

акробат, акробатизм, акробатика, ак¬ 
робатичний; — р. болг. м. акробат, 



аксіома актриса 

бр. акрабат, п. акгоЬаіа, ч. слц. вл. ак¬ 
тові, схв. акробат(а), слн. акгоЬаі; — 
запозичення з французької мови; фр. 
асгоЬаІе, асгоЬаІщие, асгоЬаіІзте похо¬ 
дять від гр. ахроРатг)? «канатний тан¬ 
цюрист», пов’язаного з ахрсфатєо) «іду 
навшпиньках», що є складним словом, 
утвореним з прикметника ахрос «верх¬ 
ній» (споріднене з лат. асег «гострий», 
псл. озіпь, укр. гострий) і дієслова 
(Зсиуо) «іду», спорідненого з лат. уепіо 
«тс.».— СІС ЗО; Шанский ЗСРЯ І 1, 
65—66; Фасмер І 66; Горяев 2; БЕР І 
7; Ргізк І 59—60, 208—210; Воізасц 
32—33, 112.—Див. ще авантюра, го¬ 
стрий. 

аксіома, аксіоматичний, ст. аксиома 
(XVII ст.); — р. болг. аксиома, бр. ак- 
сіема, п. акзіошаї, ч. ахіош, ахіоша, 
слц. ахіоша, вл. акзіош, м. аксиома, ак- 
сиом, схв. аксйбм, слн. акзіош;—запо¬ 
зичення з грецької мови; гр. Шсор,а 
«аксіома» пов’язане з а£і6<о «визнаю, 
стверджую щось як достовірне», що по¬ 
ходить від прикметника а£юс «значний, 
вартий», пов’язуваного з дієсловом 
«важу, жену», спорідненим з лат. а£о 
«жену, веду».— СІС 31; Шанский ЗСРЯ 
11, 67; Фасмер І 66; Горяев 3; БЕРІ 7; 
Ргізк 1116; Воізасц 65.—Див. ще агент. 

акт1 «вчинок; театральна дія», ст. 
акть (XVII ст.); — р. бр. болг. м. акт, 
п. ч. слц. вл. акі, схв. акт, слн. акі; — 
запозичення з латинської мови; лат. 
асіиз «дія» походить від а^о «дію».—СІС 
31; Шанский ЗСРЯ І 1, 68; Фасмер 
166; Горяев 3; Кораііпзкі 42; НоІиЬ— 
Ьуег 73; Младенов 4.— Див. ще агент.— 
Пор. акт2. 

акт2 «документ», ст. акта (мн.), ак¬ 
ти «книги для запису документів» 
(XVI ст.); — р. бр. болг. акт, п. ч. слц. 
акі, вл. акіа, схв. акт, слн. акі; — за¬ 
позичено з латинської мови через посе¬ 
редництво польської; лат. асіит «роз¬ 
порядження, протокол» утворено від 
а§о «дію».— СІС 31; Шанский ЗСРЯ І 1, 
68; Фасмер І 66; Кораііпзкі 42; НоІиЬ— 
Ьуег 73; Младенов 4.— Див. ще агент.— 
Пор. акт1. - 

актив, активізація, активіст, акти¬ 
візувати; — бр. акть'іу, п. акіу\у, ч. 

акііу, слц. акіїу, вл. акіпу, болг. м. ак- 
тйв, схв. актив, слн. акііуа; — недав¬ 
нє запозичення з російської мови; р, 
актив походить відфр. асШ «діяльний», 
пов’язаного з лат. асіїуцз «тс.», утворе¬ 
ним від а§о «дію».—СІС 31; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 68—69; Младенов 4.— Див. 
ще агент, акт1. 

актйнІй; — р. актйний, бр. актиній, 
п. акіуп, ч. акііпіит, слц. акііпіит, 
схв. актинщум, слн. акііпі]; — запо¬ 
зичення з західноєвропейських мов; нім. 
Акііпіит, англ. фр. асііпіит утворено 
наприкінці XIX ст. від гр. Ахтї?, 
-їуос «промінь» (актиній є радіоактив¬ 
ним), спорідненого з дінд. акій- «випро¬ 
мінювання; ніч», а також, можливо, з гот. 
иЬЬуб «світанок» та лит. апкзіі «рано».— 
СІС 32; Фигуровский 52, 150; КДєІп 20; 
Ргізк І 61; Воізас^ 39—40; Реізі 515. 

актинія «морська тварина (класу ко¬ 
ралових поліпів)»;— р. болг. актйния, 
бр. актинія, п. акіупіа, слц. акіїпіа, 
схв. актинще, слн. акіїпі)а; — запози¬ 
чення з російської мови, до якої потра¬ 
пило на початку XIX ст. з інших євро¬ 
пейських мов, де з’явилося як латин¬ 
ський біологічний термін; лат. асііпіа 
утворено від асііпіиз «променистий», 
що походить ВІД гр. а*тк, -Туо? «про¬ 
мінь» (щупальця актинії розташовані 
навколо рота у вигляді променів).— 
СІС 32; Шанский ЗСРЯ І 1, 69.— Див. 
ще актиній. 

актор, акторство, акторствувати, 
акторувати, ст. актора (XVII ст.); — 
р. актер, бр. акцер, п. акіог, ч. (заст.) 
слц. акіег, болг. актьбр, м. актер, 
схв. актер, слн. акіег; — запозичена 
з латинської мови, можливо, через по¬ 
середництво польської; лат. асіог «ви¬ 
конавець, актор» пов’язане з а^о «дію»; 
український наголос, відмінний від ла¬ 
тинського та польського, встановився, 
очевидно, під впливом рос. актер з фр. 
асіецг.— РісЬЬагсІі 29; Шанский ЗСРЯ 
І 1, 68; Фасмер І 67; Горяев 3; БЕР І 7; 
Младенов 4.— Див. ще агент. 

актрйса; — бр. актриса, болг. акт- 
рйса, схв. актриса; — недавнє запози¬ 
чення з російської мови; р. актрйса по¬ 
ходить від фр. асігісе, що є кореляти- 
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актуальний акустика 

вом жін. р. до асіеиг «актор».— Шан- 
ский ЗСРЯ І 1, 69; Фасмер І 67; Младе- 
нов 4.— Див. ще актор, агент. 

актуальний, актуалізувати, ст. 
актуалний «чинний, фактичний» 
(XVIII ст.); — р. актуальний, бр. ак¬ 
туальнії, п. вл. акіиаіпу, ч. акіиаіпї, 
акіиеіпї, слц. акіиаіпу, болг. актуален, 
м. актуелен, схв. актуалан, 'йктуглан, 
слн. акіиаіеп; — через польську мову 
запозичено з латинської; лат. асіиаііз 
«діяльний» є похідним від асіиз «акт, 
дія», пов’язаного з а£о «дію»; сучасне 
значення «важливий на цей час» з’яви¬ 
лося у французькій мові в XVIII ст.— 
СІС 33; Шанский ЗСРЯ І 1, 70; Кора- 
Ііпзкі 42; БЕР І 7.— Див. ще агент, 
акт1. 

акула, акулячий; — бр. болг. акула, 
схв. щкула;— запозичення з російської 
мови; р. акула, давніші форми аккуле 
(Словарь АР 1789, І 18), аккула (Сло- 
варь АН 1847, І 5), з’явилося у XVIII 
ст., очевидно, із скандінавських мов, 
можливо, через посередництво саам¬ 
ської, пор. дісл. Ьакагі «акула», норв. 
Ьакаїї «тс.», що походять від дісл. Ьаг 
«тс.» та кагі «людина, чоловік», саам. 
аккіі «акула», аккаїа, аккоіа, аккаїе 
«тс.»; зв’язок із слат. ациіііа «порода 
риб» (Маігепаиег 95) заперечується.— 
Герд ЗИРЯ VII 63—69; Шанский ЗСРЯ 
І 1, 70; Фасмер—Трубачев І 67; Була- 
ховский РЯШ 1956/4, 15;Преобр. І 4; 
Младенов 4; БЕР І 7; Засіп. — Аііг. 
V\VЬ. І 16; іасоЬззоп 31. \Уогізі. 82—86; 
Угіез АЕ\^ 203; ІІкопеп Меіап^ез Мік- 
коїа 49. 

[акулька] (бот.) «шоломниця, Зсц- 
Іеііагіа Ьазііїоііа Б.»; — р. [акулйнка] 
«коров’як, VегЬа5сит ІусЬпІІіз Б.»; — 
назви рослин здаються пов’язаними 
з російською формою жіночого імені 
Акулька (від Акулйна); мотивація та¬ 
кого найменування неясна; можливо, 
йдеться про пізнішу видозміну якоїсь 
давнішої деетимологізованої назви.— 
Див. ще Килйна. 

акумулятор, акумуляція, акумуля¬ 
тивний, акумулювати; — р. аккумуля- 
тор, бр. акумулятар, п. вл. акитиіа- 
іог, ч. слц. слн. акитиШог, болг. м. 
акумулатор, схв. акумулйтор; — за¬ 

позичено з німецької мови через посе¬ 
редництво російської; нім. Аккишиїа- 
іог утворено за зразком фр. асситиіа- 
Іеиг «акумулятор», яке походить від слат. 
ассишиїаіог «збирач», пов’язаного з діє¬ 
словом ассишиїаге «збирати докупи», 
що складається з префікса асі- (>ас-) 
«до-» і дієслова ситиіаге «складати, 
збирати докупи», пов’язаного з іменни¬ 
ком сшпиіиз «купа», спорідненим з гр. 
хїї[ла «хвиля».— СІС 33; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 63; Кораіігізкі 43; Баигаі 8; 
БЕР І 7; \Уа1с1е—Ноїт. І 306.— Див. 
ще авантюра. 

[акур] (вигук, яким відганяють інди¬ 
ків) Мо, Іакура] «тс.» Мо; — складне 
утворення з підсилювальної частки а 
І вигуку кур, вживаного для підкликання 
індиків; пор. [кура] (вигук для відгону 
індиків).— Див. ще а1, кур. 

акуратний, акуратйст, акурат, [аку- 
ршпнісько]\ —р. аккуратньїй, бр. аку- 
ратньї, п. вл. акигаіпу, ч. акигаіпї, 
слц. ^кигаіпу, болг. м. акуратен, схв. 
акуратан, акуратан, слн. акигаіеп; — 
запозичення з польської мови; п. аки¬ 
гаіпу походить від лат. ассигаіиз «ре¬ 
тельний, точний», утвореного від ассй- 
гйге «точно виконувати; піклуватися», 
що складається з префікса асі- (>ас-) 
«до-, при-» І етимологічно неясного діє¬ 
слова сйгаге «старатися, дбати, піклува¬ 
тися», пов’язаного з іменником сига 
«піклування».— СІС 33; Шанский ЗСРЯ 
І 1, 63—64; Фасмер І 66; Преобр. І 4; 
Горяев 2; МасЬек ЕЗЛС 34; Младенов 4; 
Кіеіп 12—13; Таїсіє—Ноїт. І 314.— 
Див. ще авантюра, курувати. 

акустика, акустик, акустичний;—■ 
р. болг. м. акустика, бр. акуспшка, 
п. акизіука, ч. слц. вл. акизііка, 
схв. акустика, слн. акизііка; — за¬ 
позичено з грецької мови через по¬ 
середництво російської і далі, мож¬ 
ливо, латинської; Гр. ахоиатіхт) Є суб- 
стантивованою формою жін. р. при¬ 
кметника ахоиатсхос «слуховий; слух¬ 
няний», пов’язаного з дієсловом ахобю 
«слухаю, чую», що пояснюється або як 
споріднене з гот. Ьаиз]ап «слухати», 
або як складне слово, утворене з основи 
ах, що виступає в аха^а «стрекало», 
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акуть Алгебра 

І основи іменника оод «вухо».— Шан- 
ский ЗСРЯ І 1, 70; Фасмер І 67; Горяев 
438; Ргізк І 57—58; Воізася 37—38. 

[акуть] (вигук, яким відганяють те¬ 
лят, корів) МСБГ; — складне утворення 
з частки а1 і вигуку [кутьІ (див.). 

[акуш] (вигук, яким відганяють ко¬ 
ней, лошат); — складне утворення з ча¬ 
стки а1 і вигуку куш (див.). 

акушер, акушерка, акушерство, [ку- 
шарка] Ме;— р. болг. м. акушер, бр. аку¬ 
шер, п. акизгег, ч. слц. акизег, схв. аку¬ 
шер, слн. акизег; — запозичення з фран¬ 
цузької мови; фр. ассоисЬеиг є похідним 
від ассоисЬег «народжувати», утворено¬ 
го з префікса а «до-, при-», що походить 
від лат. асі «тс.», і дієслова соисЬег «лежа¬ 
ти, ложити». —СІС 33; Шанский ЗСРЯ І 
1, 71; Фасмер І 67; НоІиЬ—Ьуег 
73; БЕР І 7; Младенов 4; Баигаі 7, 
211.—Див. ще авантюра, куш2, ку¬ 
шетка. 

акцент, акцентуація, акцентува¬ 
ти; — р. болг. м. акцент, бр. акцент, 
п. ч. слц. вл. аксепі, схв. акцен(а)т, 
слн. аксепі; — запозичення з французь¬ 
кої мови; фр. ассепі «наголос» пов’язане 
з лат. ассепіиз «тс.», утвореним з префік¬ 
са ай- (>ас-) «до-, при-» і іменникової 
основи сапіиз «спів, звуки», похідної 
від дієслова сапеге «співати, звучати»; 
лат. ассепіиз є калькою гр. 7сроаш8їа 
«наголос», утвореного з префікса тсроа- 
«до-, при-» і основи аЗш (аєі&ю) «спі¬ 
ваю».— СІС 33; Шанский ЗСРЯ І 1, 
71; Кораііпзкі 39—40; БЕР І 7; Оаигаі 
6.—Див. ще авантюра, кантата. 

акціонер; — р. болг. м. акционір, 
бр. акцьсянер, п. акс]опагіиз2, ч. аксіо¬ 
паг, слц. слн. аксіопаг, вл. аксіопаг, 
схв. акциднар; — запозичено з фран¬ 
цузької мови через посередництво ро¬ 
сійської; фр. асііоппаіге «акціонер» ут¬ 
ворено від асііоп «дія, акція», що зво¬ 
диться до лат. асііо, -бпіз «дія», пов’яза¬ 
ного з дієсловом а£о «дію»; значення фі¬ 
нансового терміна фр. асііоп набуло зав¬ 
дяки зближенню з словом асіії «актив, 
готівка»; сумнівне припущення (Фас¬ 
мер І 67) про можливість запозичення 
слова російською мовою з німецької.— 
СІС 34; Шанский ЗСРЯ І 1, 72; Оаигаі 

10; ВІосЬ І 9.— Див. ще акція1.— Пор. 
акція2. 

акція1 «дія», ст. акція (XVI ст.); — 
р. болг. акция, бр. акция, п. аксіа, ч. 
аксе, слц. аксіа, вл. аксі^а, м. акцща, 
схв. акцща, слн. аксца; — запозичено 
з латинської мови, очевидно, через по¬ 
середництво польської; лат. асііо, -бпіз 
є суфіксальним утворенням від дієслова 
а£о «дію».— СІС 34; Шанский ЗСРЯ І 
I, 72; Фасмер І 67; Кораііпзкі 40; БЕР І 
7.— Див. ще агент.— Пор. акція2. 

акція2 «цінний папір»; — р. болг. 
акция, бр. акция, п. акс]а, ч. аксіе, 
слц. аксіа, вл. аксі]‘а, м. акци}а, схв. 
акцща, слн. аксі]а; — запозичено з гол¬ 
ландської або німецької мови через по¬ 
середництво російської й польської; нім. 
АкіІе «акція (цінний папір)» походить 
від гол. асііе «тс.», яке в цьому значенні 
утворилося від лат. асііо, -бпіз як юри¬ 
дичного терміна із значенням «скарга, 
претензія скаржника, право на участь», 
що розвинулося з основного значення 
«дія».— Шанский ЗСРЯ І 1, 72; Фасмер 
І 67; Горяев 3; БЕР І 7; К1и£е—Міігка 
II. — Див. ще агент, акція1. 

[алажа] «шовкова смугаста тканина» 
Я, [галаджбвий] «зроблений з певної 
тканини», ст. алажа (XVIII ст.); — р. 
алача, аладжа, п. Ьаіайгуіа «товста шов¬ 
кова тканина», болг. аладжа, м. ст. ала- 
уа, схв. алаца, аіайга «тс.»; — запо¬ 
зичення з тюркських мов; тат. кирг. 
алача «строката, смугаста тканина», тур. 
аіаса «строкатий; строката тканина», 
аз. алача «тс.» є суфіксальними утво¬ 
реннями від загальнотюркського аіа 
«строкатий, рябий, смугастий, з вели¬ 
кими плямами».— Фасмер І 68; Мікі. 
ТЕ1 І 245; ПасЬіг. І 3; ЬокоізсЬ 4; 
КогзсЬ АГЗІРЬ 8, 647; Младенов 4; 
5ка1]іс 81; Радлов І 351, 361—363.— 
Див. ще авач. 

алгебра, алгебраїст, алгебраїчний, 
алгебрйчний; — р. бр. болг. м. алгебра, 
п. аІ^еЬга, аІ^іеЬга, ч. слц. вл. аІ^еЬга, 
схв. алгебра, слн. а1§еЬга; — запози¬ 
чено з латинської мови через посередни¬ 
цтво польської і, можливо, німецької 
(нім. АІ^еЬга); слат. аї§еЬга є переоформ¬ 
ленням ар. а1-§аЬг «відновлення (розріз- 
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але алеута 

нених частин)», пов’язаного з дієсловом 
£аЬага «вправляє (вивих); відновлює, 
приводить у нормальний стан»; слово 
а1-§аЬг (аі — артикль) у теперішньому 
значенні поширилося з заголовка під¬ 
ручника алгебри «А1-|аЬг \уа'1-пнщаЬа- 
1а» (букв.: «Відновлення і протистав¬ 
лення») арабського математика Мухам- 
меда ібн-Муси Алхварізмі (IX ст.).— 
СІС 34; Шанский ЗСРЯ І 1, 73; Фасмер І 
70; Горяев 3; Кораііпзкі 48; БЕР І 9; 
Младенов 4; Ьаигаі 24; БокоізсЬ 50. 

але1 (сполучник) Г, Ж, ст. але 
(XIV ст.); — р. [але], бр. але, п. ч. слц. 
вл. нл. аІе, болг. [але], схв. [аіе]; — ре¬ 
зультат злиття сполучника а та обмежу¬ 
вальної частки ле, тепер збереженої 
лише в діалектах; зіставлення з гр. 
аХХа «але» (МасЬек ЕЗЛС 35) необгрун¬ 
товане.— 5Іа\узкі І 24; НоІиЬ—Буег 74; 
ЗССЯ 1, 37; 51. ргазї. І 154; Засіп.— 
Аііг. У\^Ь. і 2; Вегп. І 22.— Див. ще 
а1, ле.— Пор. але2, аль. 

але2 (питальна і ствердна частка; 
вигук), ст. але (XVII ст.); — р. болг. 
[але], бр. але, п. ч. слц. вл. нл. аіе, 
схв. [аіе]; — результат злиття частки 
(або вигуку) а та частки ле, що тепер ви¬ 
ступає лише в діалектах.— ЗІашзкі І 
24; МасЬек ЕЗЛС 35; 51. ргазї. І 154; 
Вегп. І 22.— Див. ще а1, ле.— Пор. 
але1. 

алебарда, заст. галябарда, ст. аля- 
барта (1596), галябарда (1627); — р. 
бр. болг. алебарда, п. аІаЬагба, ЬаІаЬаг- 
ба, аІаЬагі, ЬаІаЬагіа, ч. Ьаіарагіпа, 
ЬаІаЬагба, слц. Ьаіарагіпа, вл. ЬаІЬогіа, 
схв. халебарда, слн. ЬеІеЬагба; — за¬ 
позичено через російську та польську 
мови з французької; фр. ЬаІІеЬагбе че¬ 
рез посередництво італійської мови за¬ 
позичено з середньоверхньонімецької; 
свн. ЬеїтЬагіе «алебарда» складається 
з іменників Ьеіга «рукоятка, топорище», 
спорідненого з лит. каїра «поперечна 
перекладина в санях», кііра «стремено», 
прус, каїриз «подушка у возі», і Ьагіе 
«сокира», пов’язаного з Ьагі «борода» 
(через значення «борідка сокири, ле¬ 
зо»), якому відповідає псл. *Ьогба, укр. 
борода.— СІС 35; Шелудько 20; Шан- 
ский ЗСРЯ І 1, 74; Фасмер І 70; 51а\с- 

зкі І 394—395; МасЬек ЕЗІС 157; Оаигаі 
383; К1и£е—Міігка 303.— Див. ще бо¬ 
рода. 

алебастр, [лабайстер, лебайстер, 
либастер Пі, любайстер, шалабастер], 
ст. алавастр-ь (XVI ст.), галябастер-ь 
(XVII ст.), алябастр-ь (XVIII ст.); — 
р. алебастр, [любастра1, бр. алебастр, 
др. алавастр-ь, п. слц. вл. аІаЬазіег, 
п. ст. ч. аІаЬазіг, болг. алабастьр, 
схв. алабастер, слн. аІаЬазіег, стел, ала- 
вастр-ь;— запозичення з російської мо¬ 
ви, до якої ввійшло, очевидно, з німець¬ 
кої; нім. АІаЬазіег «алебастр» зводить¬ 
ся до лат. аІаЬазігиш «посудина для мазі 
з алебастру», що є запозиченням з грець¬ 
кої мови; гр. аХа^аатро? (пізніше аХа- 
^аатроу) «тс.» засвоєно з коптської мо¬ 
ви, в якій 'а-Іа-Ьазіе означало «посудина 
богині Ебасте»; виводиться також (Пре- 
обр. І 5; НоІиЬ—Ьуег 74; НоІиЬ—Кор. 
59) від назви міста і гори в Єгипті; ст. 
алавастр-ь запозичено через старосло¬ 
в’янську мову безпосередньо з грець¬ 
кої.— СІС 35; Шанский ЗСРЯ І 1, 74; 
Фасмер І 12; Горяев 3; Мікі. Е^ІУ 2; 
Младенов 4; Ргізк І 62. 

алегорія, алегорйзм, алегорйчний, ст. 
аллигоріа (XVII ст.); — р. аллегория, 
бр. алегдрьія, п. аіе^огіа, ч. аіе^огіе, 
слц. а1е£огіа, вл. а1е§огі]а, болг. але- 
гбрия, м. алегорща, схв. алегорща, слн. 
аіе^огііа; — запозичення з грецької мо¬ 
ви; гр. аХХ7]-рріа є складним словом, 
перша частина якого пов’язана з аХХо? 
«інший», спорідненим з лат. аііиз, гот. 
а1]із, вірм. ауі «тс.», а друга — за^орєбш 
«говорю», похідним від іменника атора 
«збори, місце зборів, площа», пов’яза¬ 
ного з етимологічно неясним дієсловом 
ауєїрш «збираю».— СІС 35; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 77; Горяев 3; Кораііпзкі 46— 
47; Младенов 4; Ргізк І 8—9, 13—14, 
76—77. 

[алеута] «лютня» Пі; — запозичення 
з румунської мови; рум. аіайій, Іаиіа 
«тс.» виводиться з тур. Іауіа «тс.», яке 
походить з ар. аі-'иб «тс., цитра, дере¬ 
в’яний інструмент», що складається з 
артикля аі і іменника 'Псі «дерево»,— 
БЕРМ 450; К1и§е—Міігка 427.— Пор.. 
лютня. 
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алея алло 

алея; — р. аллея, бр. болг. алея, п. 
а1е]а, аіеа, ч. аіе], слц. а1еіа,“вл. а1е]*а, 
аіе], м. схв. але]а, слн. аіеіа; — запози¬ 
чено з французької мови через посеред¬ 
ництво російської або польської; фр. 
аііее «прохід» є субстантивованим діє¬ 
прикметником від дієслова аііег «іти», 
похідного від нар.-лат. *а1аге «йти», 
яке вважається спорідненим з кельт, еі 
«ходить».— СІС 36; Шанский ЗСРЯ І 1, 
78; Фасмер І 71; Горяев 3; МасЬек 
ЕЗЛС 35; БЕР І 9; Младенов 5; Но- 
ІиЬ—Кор. 60; Баигаі 25. 

Іалйрник] «нероба, ледар, шахрай»; — 
р. Іальїрник, алйрщик, алир(а), альї- 
рить]; — оформлене слов’янським су¬ 
фіксом запозичення з тюркських мов; 
пор. тур. аііг «візьме, відніме», кипч. 
алгьір «спритний, хижий», уйг. аі «хит¬ 
рощі, обман», які зводяться до спільно- 
тюркського кореня ал- «брати»; менш 
імовірне з огляду на поширеність слова 
у східних російських говорах припу¬ 
щення (Маігепаиег ЬЕ 7, 2) про зв’язок 
з англ. аііиге «спокуса», аііигег «спокус¬ 
ник».— Фасмер І 73—74; Преобр. І 6; 
Радлов І 341, 349, 394; Будагов І 86; 
Севортян 127—129. 

алича «сорт слив, Ргипиз Ьіуагісаіа 
ІДЬ.»;— р. бр. алича;— запозичення з 
азербайджанської мови; аз. аіиса «али¬ 
ча, дрібна слива» походить від перс, 
аіисе «тс.».— Шанский ЗСРЯ І 1, 83; 
Фасмер І 74; Преобр. І 6; Радлов І 388; 
Будагов І 88. 

алілуя «хвала богу» (вигук у кінці 
молитви), алілуйщик, алілуйщина, [али- 
луйко] (глузл.) «піп», [алилуйкати]-, — 
р. аллилуйя, бр. алілуйшчьск, др. алли- 
луиа, п. аііеіиіа, Ьа11е1и]а, ч. аіеіиіа, 
Ьа1е1и]‘а(Ь), слц. нл. а1е1и]‘а, вл.ЬаІеІиіа, 
болг. алилуя, алелуя, схв. алелуїа, 
слн. а1е1й]‘а, стел, дллилоу'іа; — через 
старослов’янську мову запозичено з 
грецької; гр. аХХіг]Хо6іа «тс.» походить 
від гебр. Ьаііеіп іаЬ «хваліть Ієгову».— 
СІС 36; Шанский ЗСРЯ І 1, 78; Фасмер 
І 71; Преобр. І 5; Горяев 3; КораІіпзкІ 
50; МасЬек ЕЗЛС 35; БЕР І 9; Засіп.— 
Аіі2. У\УЬ. і 17; Вегп. І 27; Мікі. ЕШ 
2; КДеіп 52, 697; Зкеаі 14; БокоІзсЬ 62. 

аліменти, аліментник;— р. алимен- 

іпьс, бр. аліменти, п. аіітепіа (мн.), 
ч. слц. вл. аІІтепіу, болг. алимент, 
схв. алимента, слн. аіітбпіі;7— запози¬ 
чено з французької мови через росій¬ 
ську; фр. аіітепі «їжа» (у мн. «утриман¬ 
ня, аліменти») походить від лат. аіітеп- 
іит «їжа, утримання», пов’язаного з 
аіо «годую, утримую», спорідненим з гот. 
дангл. аіап «рости», дірл. аііга, дісл. аіа 
«тс.».— СІС 36; Шанский ЗСРЯ І 1, 
75; БаигаІ 25; \Уа1сІе—Ноїш. І 31. 

[алкйрі «бокова кімната, відділена 
від світлиці перегородкою», [алькйр Ж, 
алькеж Я, анкер, анкйр, антір МСБГ, 
валькйр, ванкйр Ж, ванькйр, вантір 
МСБГ, ванькір, янкір], ст. алкЬр-ь 
(XVII ст.); — запозичення з польської 
мови; п. аікіегг, як і слц. аікіег, агкуг, 
походить від ч. ст. аікег, засвоєного 
з давньоверхньонімецької мови; двн. 
агкбге походить від фр. ст. а^иіеге «ам¬ 
бразура», яке через слат. *агсиагіит, 
агсога зводиться до лат. агсиз «арка».— 
Шелудько 120; РісЬЬаггіі 29; Вгйскпег 
3; МасЬек ЕЗІС38; Засіп. —АІіг. У\УЬ. І 
28; К1и§е—Міігка 172; \Уа1сіе—Ноїш. 
І 64.— Див. ще арка.— Пор. , еркер. 

алкоголь, алкоголік, алкоголічка, ал¬ 
коголізм, алкоголічний;— р. алкоголь, бр. 
алкагбль, п. ч.елц. вл. аІкоЬої, болг. ал- 
кохбл, м. алкохол, схв. алкохол, слн. аі- 
коЬоІ;—запозичено з арабської мови 
через посередництво західноєвропей¬ 
ських (пор. н. АікоЬої, гол. аІкоЬої, 
англ. ісп. аІсоЬої); ар. а1-киЬ1 «дуже 
дрібний порошок, сурма» (з ассірійської 
мови) у цьому ж значенні вживалося і 
європейськими алхіміками та фармако¬ 
логами; з кінця XVI ст. воно набуло зна¬ 
чення «винний спирт».— СІС 37; Шанс¬ 
кий ЗСРЯ І 1, 76; Фасмер І 71; БЕР І 
9; Младенов 5; Вгйскпег 3; НоІиЬ—Кор. 
60; НоІиЬ—Ьуег 75; Щи£е—Міігка 13; 
Кіеіп 46. 
Алла; — р. Алла, бр. Ала; — не 

зовсім ясне; можливо, пов’язане з гр. 
аХХос,, -ті «чужий, інший»; в російській 
мові могло аеоціюватися з прикметни¬ 
ком альїй «червоний». — Суперанская 
85.— Див. ще алегорія. 

алло «ей; слухаю (по телефону)», 
альб, галлд, гальб; ■— р. алло, бр. алб. 
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алмаз алун 

п. вл. Ьаіо, ч. слц. Ьаіб, болг. хало, алб, 
м. ало, схв. х&лд, ало, слн. Ьаіб, аіо; — 
недавнє запозичення з французької мо¬ 
ви; фр. аііо, вперше вжите в кінці 
XIX ст., штучно утворене з вигуку 
аііопз «ну»; можливо, укр. галлб, га- 
льд, як і п. Ьаіо, ч. ЬаІб, схв. х'алб, з’я¬ 
вилися внаслідок контамінації з англ. 
Ьаііо «галло, здрастуй» або цілком зво¬ 
дяться до нього.— Шанский ЗСРЯ І 1, 
79; НоІиЬ — Буег 186; Баигаї 26; 
ВІосЬ І 22. 

алмаз, ст. алмаз (1627); — р. бр. ал¬ 
маз, слц. аішахіа, «дорога річ», болг. 
елмаз, алмаз, схв. алмаз; — запозичен¬ 
ня з тюркських мов; тур. еітаз, тат. ал- 
мас є запозиченням з арабської мови, 
в якій аітаз «алмаз», еішаз «тс.», осмис¬ 
люване тепер як сполучення з артикля 
аі і Іменника таз, походить від етимоло¬ 
гічно не зовсім ясного гр. абарад «діа¬ 
мант», можливо, пов’язаного з абарад 
«незламний», утвореного з частки а- 
«не-» і основи дієслова бара£со «прибор¬ 
кую, знищую», спорідненого з дірл. 
батпаіп «скручений, зв’язаний», лат. 
ботііог «приборкувач», дінд. башііаг 
«тс.».-— СІС 37; Шанский ЗСРЯ І 1, 
80; Фасмер І 71; Преобр. І 5; Жураускі 
Веснік БДУ 1969/3, 71; МасЬек Е5.ІС5 
17; Ргізк І 346.— Див. ще а-. 

(ало] «ану» Ж; — паралельне до ану, 
але складне утворення з частки а і од¬ 
нієї з форм давньої займенникової осно¬ 
ви 1-, тієї самої, що і в ле, лем, 
але.—Див. ще а1, ле.— Пор. але1, але2, 
ану. 

алое (бот.) «Аіое», [албй] Ж, ст. 
алоесь, алоизь (XVIII ст.); — р. ало з, 
заст. алой, бр. альяс, п. аіоез, аіопа, ч. 
аіое, слц. аіоа, вл. нл. аІОАУеі, болг. 
алое, схв. ало/, ало/а, слн. а 16]а, аіоа, 
стел, ал’ьгоуи;—запозичено з грецької 
мови через посередництво польської (ста¬ 
рі форми), пізніше ■— німецької (нім. 
Аіое) І латинської (лат. аіое); гр. <Ш>т] 
загальноприйнятої етимології не має; 
можливо, походить від гебр. йЬаІТт 
«дерево алое», запозиченого з давньоін¬ 
дійських діалектів, де були відомі фор¬ 
ми а§аги «дерево алое» і ЬаІоЬа «тс.».— 
СІС 37; Шанский ЗСРЯ 11, 80; Вгйскпег 

4; Засіп.— Аііг. УЇУЬ. 117—18; Неро- 
знак 40; Ргізк І 77; Оезепіиз 17. 

[аломий] (бот.) «лимон, Сіїгиз тебіса» 
Пі, Мак;—очевидно, через посередниц¬ 
тво інших мов запозичено з арабської; 
ар. (аі) Іаітйп «різновид лимона» по¬ 
в’язане з Іїтйп «лимон».— Див. ще 
лимон. 

алтея (бот.) «рожа, АШіаеа Б.», [ал¬ 
тей, альтей] «тс.» Пі; — р. алтей, ал¬ 
тея, слц. аііеа, болг. алтея; — назва, 
засвоєна з латинської наукової номен¬ 
клатури; лат. аШіаеа походить від гр. 
оАйаіа «вид мальви», пов’язаного з 
(Шїаігй) «лікую, зміцнюю», алйораї «за¬ 
ліковуюсь, заживаю», очевидно, спорід¬ 
неними з лат. аіо «годую, випошую». — 
СІС 38; ССРЛЯ І 100; Горяев з7 Кіеіп 
57; М^аібе—Ноїт. І 31—32; Ргізк І 
72.— Див. ще аліменти. 

алтйн (стара розмінна монета), ст. 
алтинь (XVII ст.) «тс.»; — р. бр. ал¬ 
тйн, др. алтьінь, п. аііуп, болг. алпїЬн 
«золота монета», м. алтан, схв. алтйн 
«тс.»; — запозичення з тюркських мов; 
виводиться від не зовсім ясного тюрк, 
аііу «шість» (Шипова ЗО—31; Богородиц- 
кий ОКРГ 352) або від тюрк, аііуп «золо¬ 
то; золота монета» з дтюрк. аііип «золото», 
утвореного з а! «червоний» і іип (<іоп) 
«мідь» (Шанский ЗСРЯ І 1, 81; Фасмер 
І 72—73; Засіп.— Аііг. У\УЬ. І 18; 
Севортян 142-—143). 

[алтйця] «ластка, вставка під пахвою у 
сорочці», [алтйца] «тс.» МСБГ, [алтйч- 
ка] «тс. (зменш.); оздоба з ниток по краях 
килима» МСБГ; — очевидно, запозичен¬ 
ня з румунської мови; рум. аІіДй «ви¬ 
шивані наплічники на сорочці, вставка» 
походить з південнослов’янських мов; 
пор. болг. [алтицй (латица, латвица)] 
«латка», м. алтйца, схв. латица «лас- 
товиця в одязі», що є зменшувальними 
формами від лата.— Зсреіибко 125; Уга- 
Ьіе Ротапозіауіса 14, 128; БЬРМ 22; 
Младенов 5; Зкок II 274; СіЬас II 2.— 
Див. ще ластовиця, лата. 

[алун] «галун» Ж, [алунка] «глино¬ 
зем, окис алюмінію» Ж, [алуняк] «галу¬ 
новий камінь» Ж;— бр. [алюн] «га¬ 
лун»; — запозичення з польської мови; 
п. аїип, як і ч. аійп, можливо, через 
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алфавіт аль 

посередництво свн. аіип «тс.» запози¬ 
чено з латинської мови; лат. аІШпеп 
«тс.» споріднене з гр. аМбоїрод «вартий 
співчуття», дісл. $1 «пиво».— Вгйскпег 
4; МасЬек Е&ІС 35—36; Шійе—Ноїш. 
І 34.— Пор. галун1. 

алфавіт, ст. алфавить (XVII ст.);— 
р. алфавйт, бр. алфавіт, болг. алфа¬ 
віті; — запозичення з грецької мови; 
віз.-гр. оЛ<ра(Згіто5 з пізньогрецькою ви¬ 
мовою -[Я]- як -оТ- утворено з назв двох 
перших літер грецької азбуки аХсра 
«альфа» і «бета».— СІС 38; Шан- 
ский ЗСРЯ І 1, 81; Фасмер І 73; Пре- 
обр. І 5.— Див. ще альфа.— Пор. аль- 
фабет. 

алхімія, алхімік, алхімічний, ст. ал- 
химицкий (1631); — р. бр. болг. алхй- 
мия, п. аІсЬетіа, ч. аІсЬутІе, слц. аі- 
сЬутіа, вл. а1сЬіті]а, м. алхемща, схв. 
алхемща, алхймща, алкемща, алкймща, 
слн. аі кігті а; — запозичено через по¬ 
середництво російської мови, очевидно, 
з німецької; нім. АІсЬітїе походить від 
слат. аІсЬітіа, що відбиває ар. аі-кі- 
тіуа’ «хімія», в якому аі є артиклем, 
а кїтіуа’ походить від гр. хтщіа «чорна 
магія», пов’язаного з власною назвою 
Хтщїа «Єгипет», яка зводиться до єг. 
кЬет (кЬате) «чорний».—СІС 38; Шан- 
скийЗСРЯ І 1, 82; Фасмер І 73; К1и§е— 
Міігка 117; ВІосЬ І 19; Кіеіп 45—46.— 
Див. ще хімія. 

[алю] (вигук, яким відганяють сви¬ 
ней Г; для підкликання телят ВеБ), 
[алюськи] (вигук для підкликання те¬ 
лят) ВеБ, [алюїики] «тс.» Ж;— п. [аіи, 
аіизіе] (вигук для підкликання свиней); 
— складне утворення з підсилювальної 
частки а і вигуку лю, можливо, вжива¬ 
ного в минулому для підкликання ху¬ 
доби.— Див. ще а1, лю.— Пор. аля, 

алюміній; — р. алюмйний, бр. алю¬ 
міній, п. ч. аіишіпіиш, слц. аіитїпіиш, 
вл. аіитіпіі, аіитіпіит, болг. алумй- 
ний, м. алуминиум, схв. алуминЩ, 
алумїїнщум, слн. аіитїпіі; —запозичено 
різними шляхами з французької мови; 
фр. аіитіпіит утворилося (як рані¬ 
ше І в англійській мові) з лат. аШ- 
інеп «галун».— СІС 38; Шанский 

ЗСРЯ І 1, 88; Баигаї 28.— Див. ще 
алун галун1. 

алюр «хода коня»; — р. аллюр, бр. 
болг. алюр, ч. аііига, аіига, схв. алйр; — 
запозичено через посередництво росій¬ 
ської мови з французької; фр. аііиге 
«хода, хід; темп» є похідним від аііег 
«іти».— СІС 38; Шанский ЗСРЯ І 1, 
79—80; Баигаі 26; ВІосЬ І 22.— Див. 
ще алея. 

[алюрний] «акуратний, чепурний»; — 
очевидно, пов’язане з р. заст. аллюра 
«манера», яке походить від фр. аііиге 
«хода, виправка, манера, вигляд».— 
Шанский ЗСРЯ І 1, 80.— Див. ще алюр, 
алея. 

[аля] (вигук, яким відганяють сви¬ 
ней);— р. [аля] (тс.; вигук для під¬ 
кликання овець, свиней); — складне ут¬ 
ворення з підсилювальної частки а і ви¬ 
гуку ля, що вживався в минулому, оче¬ 
видно, для підкликання свиней.— Див. 
ще а1, ля.— Пор. алю. 

[аляляс] (бот.) «бузок» Л, [лиліяс] 
«тс.?», [ялелас] «тс», (усн.); — очевидно, 
результат видозміни у вимові місцевих 
поміщиків французького слова 1е 1 її аз 
«бузок», можливо, зближеного з біло¬ 
руською формою альяс «алое»; у фран¬ 
цузьку мову слово 1 її аз (1е — артикль) 
проникло, мабуть, з іспанської; ісп. 

1 ііа, Іііас «бузок» походить від ар. Іііак 
«тс.», яке зводиться до перс. 1ї1а§ «рос¬ 
лина індиго».— Краучук Веснік БДУ 
1970/3, 63—64; Фасмер II 497; Преобр. 
І 454; БаигаІ 437; К1и§е—Міігка 441; 
Зкеаі 295. — Пор. ліліяк. 

алярм (заст.) «тривога», [аляр\ 
«крик, шум», альор «тс.» ПІ, алярміст 
«схильний до паніки», алярмувати «пі¬ 
діймати тривогу»; — р. заст. м. аларм, 
п. ч. слц. вл. аіагш, болг. аларма, 
схв. аларм, слн. аіагш; — запозичено 
з французької або німецької мови через 
посередництво польської; нім. Аіагш 
«тривога», фр. аіагше «тс.» походять від 
іт. аП’агше «до зброї».— ЗІ. мгуг. оЬсусЬ 
18; Оаигаі 22—23; ВІосЬ І 42; К1и§е— 
Міігка 12.— Див. іце армія. 

[аль] (сполучник) «але» Ж; — оче¬ 
видно, результат скорочення давньо¬ 
руського сполучника али «тс.; або» (пор. 
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альбатрос альмужна 

р. [али] «чи, хіба», аль «тс.», бр. [алі] 
«але»), який, разом з п. ст. аіі «але; 
поки», болг. алй «хіба; або; але», м. али 
«або», схв. Шли «але; або; хіба», слн. 
аіі «або; але» зводиться до псл. аіі «але; 
або», утвореного з сполучника а і частки 
Іі.— ЗССЯ 1, 38; Шанский ЗСРЯ І І, 
75; 5а(іп.— Аііг. У\УЬ. І 3.— Див. ще 
а1, ли.— Пор. але1. 

альбатрос; — р. бр. альбатрос, п. ч. 
слц. вл. аІЬаігоз, болг. албатрос, схв. 
албатрос, слн. аІЬаїгоз; •— запозичення 
з французької мови; фр. аІЬаїгоз похо¬ 
дить від англ. аІЬаігозз, яке в давнішій 
формі аІЬаігозз було запозичене з порту¬ 
гальської мови; порт, аісаігог «баклан, 
альбатрос» (ісп. аісаігог «пелікан»), оче¬ 
видно, пов’язане з порт, аісасігог «чер¬ 
пак, кіьш» (ісп. агсасіиг < аісасіиг «чер¬ 
пак на водяному колесі»), яке походить 
від ар. аі-яасійз «черпак, ківш».— Аку- 
ленко 140; Шанский ЗСРЯ І 1, 83; 
НоІиЬ-—Буег 74; Баигаі 23; Юеіп 44; 
К1и£е—Міігка 12; ЬокоізсЬ 78—79. 

[альбїя] «корито для свиней» ВеЛ, 
[альбійка Ж, сальвія ВеЗа] «тс.», [валь- 
бійка] «собача миска» Ж, [лайбія] «тс.» 
Ж; — п. [ЬаІЬіа] «коритце для собак», 
ч. [ЬаГЬі]а] «коритце для свиней»; — 
запозичено в гуцульський діалект з ру¬ 
мунської мови; рум. аІЬіе «корито, рус¬ 
ло», очевидно, засвоєне з італійських діа¬ 
лектів, у яких аІЬі «корито» походить 
від лат. аіуеиз «корито, кадка, ванна; 
русло ріки», спорідненого з лит. аиі^з 
«вулик», псл. иііса, укр. вулик, вулиця.— 
Кравчук ВЯ 1968/4, 121; ЗсЬеІибко 125; 
Сгапіаіа 295—296; УгаЬіе Ротапозіа- 
уіса 14, 128; Ри$сагІи 6; М^аібе—Ноїт. 
І 34.— Див. ще вулик.— Пор. валоб. 

[альбо] «або» Г, ВеБ, [албо] «тс.» 
Ко; — р. [альбо], бр. альбо, п. аІЬо, ст. 
аІіЬо, слц. аІеЬо, нл. аІЬо «тс.»; — псл. 
аіі Ьо, до складу якого входять сполуч¬ 
ники а, І і і частка Ьо; недостатньо об¬ 
грунтована думка (Оньїшкевич Исслед. 
п. яз. 238; Кобилянський Гуц. гов. 79) 
про польське походження укр. альбо.— 
Фасмер І 56; Ваиег 8Ь. Тгауп. 81, 84; 
ЗССЯ 1, 38; Засіп.— Аііг. УДУЬ. І З,— 
Див. ще а1, бо, ли.— Пор. або. 

альбом; — р. бр. альбом, п. ч. слц. 
вл. аІЬит, болг. албум, м. албум, схв. 
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албум, слн. аІЬит; — запозичено в 
XIX ст. з французької мови; фр. аі- 
Ьшп «альбом для фотографій», раніше 
«лист, табличка», походить від лат. 
аІЬшп, с. р. від аІЬиз «білий» (первісне 
значення: «біла табличка, на якій писа¬ 
ли чорнилом»), спорідненого з гр. 
оАфод «білий лишай», двн. аІЬіг, еІЬіг 
«лебідь», укр. лебідь.— СІС 39; Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 1, 84; Баигаї 23; Егпоиі— 
Меіііеі І 20; \Уа1(іе—Ноїш. І 26.— 
Див. ще лебідь. 

альков «ніша для ліжка», заст. [аль¬ 
кова] «тс.» Пі, ст. алтея «ліжниця без 
вікна» (1710); —р. альков, бр. алькбу, 
п. а1ко\уа, ст. аІкоЬа, ч. аікоупа, слц. 
аікоупа, болг. алков, схв. алкдв, алкдва, 
слн. аікбуа;—запозичено з французь¬ 
кої мови через посередництво російської 
і польської мов; фр. аісоуе походить від 
ісп. аІсоЬа «спальня», яке зводиться до 
ар. а1^иЬЬаь «невелике приміщення; 
склепіння, льох; склеп».— СІС 40; 
Тимч. 18; Шанский ЗСРЯ І 1, 85; Фас¬ 
мер І 74; МасЬек ЕЗЛС 35; Ьаигаі 23; 
ВІосЬ І 20; К1и§е—Міігка 13; Кіеіп 46. 

альманах, ст. алманах (XVI ст.); — 
р. бр. альманах, п. ч. слц. вл. аІшапасЬ, 
болг. алманах, м. алманах, схв. алма¬ 
нах, слн. аІтапаЬ;—запозичення з ні¬ 
мецької (або французької) мови; нім. 
АІшапасЬ походить від слат. аІтапасЬиз 
«збірник прогнозів (погоди і под.)», 
що виникло на основі гр. аАцєуїхіаибу 
«календар», яке є видозміненим запози¬ 
ченням з коптської мови (Шанский ЗСРЯ 
І 1, 85; Фасмер-—Трубачев І 74; Юи£е—■ 
Міігка 15; Баигаї 27); середньолатин¬ 
ська форма пояснюється також як запо¬ 
зичення з арабської мови, в якій аі-гпа- 
паЬ «календар» складається з артикля 
аі і похідного іменника від основи шапа 
«час, міра», пов’язаної з гебр. тапаЬ 
«рахувати» (СІС 40; ССРЛЯ І 106; 
Преобр. І 6; Никольский ФЗ 1893 
V—VI 36; Бурд.— Мих. 34). 

[альмужна] «милостиня» Ба, [ялмуж- 
на] Ж, Пі, ст. алмужна (XVII ст.); — 
бр. ялм$жная «тс.»; — запозичення з за¬ 
хіднослов’янських мов; п. ]аІшигпа, ч. 
слц. аітигпа, вл. ]'а1тогпа, нл. мюіо- 
тигпа, ст. аітогпа, як і схв. ст. аітиг- 
по, аітогпо, слн. аітогпа, походять 



альпага альянс 

від двн. аіатиоза «тс.», яке через посе¬ 
редництво слат. еіеетозупа «тс.» зво¬ 
диться до гр. є^єгцяосгбггі «жалість; ми¬ 
лостиня», пов’язаного з дієсловом є^еєсо 
«жалію, зглядаюсь», етимологічно не¬ 
ясного.— Дзендзелівський УЗЛП 16; 
Оньїшкевич Исслед. п. яз. 238; 8Іа\узкі 
І 494—495; МасЬек Е8ЙС 35; 8айп.— 
Аііг. УШ. і 18; Вегп. І 27; К1и§е — 
Міігка 15; Ргізк І 490; Воізас9 241. 

альпага (зоол., текст.), альпака; — 
р. альпага, альпака, бр. альпака, п. аі- 
рака, аїрака, ч. слц. аїрака, болг. 
алпака, схв. алпака, слн. аїрака;-— 
запозичення з іспанської мови; ісп. 
аїраса «південноамериканська коза 
з довгою шерстю; шерсть цієї кози; 
тканина з її шерсті» походить від кечуа 
а1(1)раса (вид тварини), пов’язаного 
з рако «жовто-червонуватий». — СІС 
40; Кіи§е—Міігка 15; Баша! 27; 
Юеіп 56. 

альт, альтист, [альтівкаї, — р. бр. 
альт, п. ч. слц. вл. аіі, болг. м. алт, 
схв. алт, слн. аіі; — через польську 
і, очевидно, німецьку мови (нім. Аіі 
«альт») запозичено з італійської; іт. 
аііо «високий» (насправді означає низь¬ 
кий голос; називається високим тому, що 
вищий від тенора) походить від лат. аі- 
Іііз «високий», пов’язаного з аіо «годую, 
вирощую».— СІС 40; Шанский ЗСРЯ І 
1, 86; Фасмер І 74; К1и§е—Міігка 
16; Баигаі 28.— Див. ще аліменти. 

альтана, альтанка «бесідка; бал¬ 
кон»; бр. альтанка, п. аііапа, аііап- 
ка, ч. аііап, аііапек, слц. аііап, аііапка, 
схв. алтйн, алтана, слн. аііапа; — че¬ 
рез польську мову запозичено, мабуть, 
з німецької; нім. Аііап «балкон» похо¬ 
дить від іт. аііапа «тераса на даху», яке 
зводиться до лат. аііиз «високий».— 
Акуленко 136; РісЬЬагсІі 29; МасЬек 
ЕЗЛС 35; К1и§е—Міігка 17.— Див. ще 
альт. 

альтембас «перська парча», алтабас, 
Іалтайбас), ст. алтабась (XVI ст.), ал- 
табасовьій, алтайбасошй (XVII ст.); — 
р. алтабас, п. аІіетЬаз, аІіетЬаз 
«тс.»; — запозичення з турецької мови; 
тур. аіііп Ьег «парчева тканина» складає¬ 
ться з іменників аіііп «золото» і Ьег 

«тканина».— Фасмер І Г2; Шчіскпег 4; 
Зайп.— Аііг. ТОЬ. І 18; Мікі. ТЕ1 І 
246; НасЬіг. 2, 74.— Див. ще алтйн, 
бязь. 

альтернатива; — р. альтернатива, 
бр. альтернатива, п. аііегпаіуша, ч. 
аііегпаііуа, слц. слн. аііегпаіїуа, вл. 
а1іегпаіі\уа, болг. м. схв. алтернатй- 
ва; — запозичення з французької мови; 
фр. аііегпаііуе пов’язане з аііегпег «чер¬ 
гуватися», що походить від лат. аііегпа- 
ге «чергуватися; вагатися», в основі яко¬ 
го лежить займенник аііег «один з двох» 
(аііиз «інший; другий»), споріднений з 
гр. аХХос, «інший».— СІС 40; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 86; Баигаі 28; Таїсіє—Ноїт. 
І ЗО, 32—33. — Див. ще алегорія. 

альфа, ст. альфа (XVIII ст.); — р. бр. 
альфа, др. алфа, п. ч. слц. вл. аііа, болг. 
алфа, схв. алфа, слн. аіїа, стел, ад-кфа;— 
через старослов’янську мову запозичено 
з грецької; гр. аЦ>а (назва першої лі¬ 
тери грецької азбуки) походить від 
гебр. ЙІерЬ «бик», застосування якого 
в ролі назви першої букви алфавіту бу¬ 
ло зумовлене подібністю начертання 
цієї букви у фінікійців до голови бика.— 
СІС 41; Шанский ЗСРЯ І 1, 87; Истрин 
Разв. письма 218; Ргізк І 81; Кіеіп 56. 

альфабет, ст. алфабет (1627), алфа- 
бетум'ь (XVII ст.); — п. вл. нл. аііа- 
Ьеі, ч. слц. аІІаЬеіа, болг. м. алфабет, 
схв. алфабет, слн. аІІаЬеі; — запози¬ 
чення з латинської мови; лат. аІрЬаЬе- 
ішп «алфавіт» походить від гр. а?цра|3г]- 
тод «тс.».-— НІШІ—и'огіЬ 15; Кораііп- 
зкі 47; Младенов 5; Ргізк І 81.— Див. ще 
алфавіт. 

альянс; ■— р. бр. альянс, п. аііапз, 
ч. аііапсе, аііапс, слц. аііапсіа, болг. 
алианс, схв. алщанса, слн. аііапза; — 
запозичено через посередництво росій¬ 
ської мови з французької; фр. аіііапсе 
пов’язане з дієсловом аіііег «сполучати», 
яке походить від лат. а11і§аге, що утво¬ 
рилося з префікса ай- і дієслова Іі^аге 
«зв’язувати», спорідненого з лит. Іаі- 
£(и)опаз «брат дружини», укр. лигатися 
«з’єднуватися (з кимось)».— СІС 41; 
Шанский ЗСРЯ І 1, 87; Баигаі 26; 
\Уа1йе—Ноїт. І 800.— Див. ще аван¬ 
тюра, лигати1. 
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амазонка амбразура 

амазонка «вершниця»; — р. бр. болг. 
амазонка, п. ч. слц. атагопка, вл. ата- 
сопа, схв. амазонка, слн. атагопка; — 
запозичено через посередництво росій¬ 
ської і польської мов з німецької; нім. 
Атагопе походить від гр. ’Ара£(і^ «ама¬ 
зонка», яке загальноприйнятої етимоло¬ 
гії не має; можливо, пов’язане з іран¬ 
ським етнонімом *Ьа-тагап- (букв, «во¬ 
їн»); виведення від гр. а- «не-, без-» і 
р,а£6д «грудь, сосок», пов’язане з міфом 
про амазонок як войовничих жінок на 
території Скіфії, які для зручності 
стрільби з лука випалювали собі праву 
грудь (Шанский ЗСРЯ І 1, 88'—89; 
Кораііпзкі 54), належить до сфери на¬ 
родної етимології.— НйШ-М/огіЬ 14; 
Ргізк І 83—84; СЬапігаіпе 69. 

аматор, аматорство; — р. заст. ама- 
тер, бр. аматар, п. ашаіог, ч. слц. 
атаіег, вл. атаіег, болг. аматьор, м. 
аматер, схв. аматер, слн. атаіег; — 
запозичено, мабуть, через польську мо¬ 
ву з латинської; лат. атаіог «любитель» 
походить від атаге «любити», можливо, 
спорідненого з гр. аррае, арра «мати», 
алб. ате «тітка», дісл. атша «бабуся», 
двн. атта «мати, мамка».— СІС 42; 
НоіиЬ—Ьуег 76; АУаШе—Ноїт. І 40— 
41; Рокоту 36. 

амба (виг.) «баста, кінець», [гамба] 
«тс.» Ме; •— р. бр. амба; — запозичено з 
італійської мови через посередництво 
російської, де ненаголошене о перейшло 
в а; іт. атЬо «обидва; два номери в ло¬ 
тереї, що дають право на виграш» похо¬ 
дить з лат. атЬо «обидва», спорідненого 
з лит. аЬй, псл. оЬа, укр. [оба].— Шан- 
ский ЗСРЯ І 1, 89; Баигаі 29; \Уа1<іе— 
Ноіш. І 37.— Див. ще оба. 

амбар, [анбар Ж, вінбар Ж, вімбар, 
інбар, инбарець Ж1, ст. амбарь (1766), 
винбарь (1758), инбар'ь (XVIII ст.); — р. 
амбар, [анбар, имбар], бр. [амбар], п. 
[атЬаг], ч. слц. ЬатЬаг, болг. амбар, 
хамбар,м. амбар, схв. амбар, х'ймбйр;— 
запозичення з тюркських мов; тур. ат- 
Ьаг, алт. [анбар], тат. анбар походять 
від перс. апЬаг «повітка, сарай», яке по¬ 
в’язується (через проміжну форму Зат¬ 
рата) з дїнд. рР- «наповнювати», спорід¬ 
неним з псл. *рь|пь «повний», укр. пов¬ 
ний (Засіп.— Аііг. У\УЬ. І 19; Нагшаїїа 

Асіа Ьіп£. Нип£. 5, 289) або з дінд. зат- 
ЬЬага-, що складається з префікса зат- 
«з-», спорідненого з займенником за 
«цей», і основи ЬЬага-, пов’язаної з діє¬ 
словом ЬЬагаіІ «несе», спорідненим з гр. 
срерсо, псл. Ьегр, укр. беру; менш пере¬ 
конливе пов’язання (Никольский ФЗ 
1893/5—6, 36) з дінд. атЬага)аті «зби¬ 
рати, накопичувати».— Шанский ЗСРЯ 
І 1, 89—90; Фасмер І 75; ССРЛЯ1112 — 
113; РЧДБЕ 50, 791; Засіп.— Аііг. УШ. 
І 19; Вегп. І 28; Сігаззтапп 955, 1478, 
1485; ЕокоізсЬ 7. 

амбіція, амбітний, амбіційний, 
амбіціозний, ст. амбиція, амбЬція 
(XVII ст.); — р. болг. амбйция, бр. ам- 
біция, п. атЬісіа, ч. атЬісе, слц. атЬі- 
сіа, вл. атЬісі]а, м. амбицща, схв. амбїї- 
ци}а, слн. атЬісі]а;— через посередни¬ 
цтво польської мови запозичено з ла¬ 
тинської; лат. атЬіііо «догідництво, чес¬ 
толюбство» пов’язане з дієсловом ашЬїге 
«домагатися», яке складається з префік¬ 
са ашЬ(і)- «об-, навколо», спорідненого 
з псл. оЬь, укр. об, і дієслова іге «іти», 
спорідненого з псл. Ш, укр. ітй.— 
СІС 42; Шанский ЗСРЯ І 1, 90; Фасмер 
І 75; Егпоиі—Меіііеі 190; АУаІсіе—Ноїш. 
І 36, 37, 406—407.— Див. ще іти, об. 

амбра «ароматична речовина», ст. 
амбра (XVIII ст.); — р. бр. болг. амбрсц 
п. ч. слц. атЬга, м. амбер, схв. амбра, 
амбар, амбер, слн. атЬга; — запози¬ 
чено, очевидно, через посередництво ро¬ 
сійської мови з середньолатинської; 
слат. атЬга походить від ар. ЬпЬаг 
«сіра амбра».— СІС 42; Шанский ЗСРЯ 
І 1, 90; ЕокоізсЬ 7; Баигаі ЗО; ВІосЬ І 
25; Юи§е—Міігка 18. 

амбразура «бійниця»; —р. бр. болг. 
амбразура, п. атЬгагига, слц. атЬга- 
гйга; — запозичено, очевидно, через по¬ 
середництво російської мови з французь¬ 
кої; фр. етЬгазиге «бійниця» походить 
від дієслова етЬгазег «запалювати», по¬ 
в’язаного з Ьгаізе «жар», що є запози¬ 
ченням з германських мов (дангл. Ьегз- 
Іап «спалах полум’я», шв. Ьгаза «вогонь», 
дат. Ьгазе «смажити на сковороді»).— 
СІС 42; Шанский ЗСРЯ І 1, 90; Ьаигаі 
273; ВІосЬ І 98, 248; .ІоЬаппеззоп 
640—641. 
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Амбросій амністія 

Амбросій, Амбрбс(ь), Амврбсій, [Ам- 
рбс, Омбрбс(ь), Обріс Ж, Мамрбсь Ж1, 
[амбрбсити, амврбсити] «святкувати 
день св. Амбросія, байдикувати», ст. 
Амбросій «несмертелньїй» (1627);—р. 
Амврдсий, бр. Амбросій, п. АтЬгогу, 
ч. слц. вл. АтЬгог, болг. Амвросий, 
Амбрбз, Амбрбзи, м. Амвроси], слн. 
АтЬгог, стел. ДмБросии; — через ста¬ 
рослов’янську мову запозичено з гре¬ 
цької; гр. ’Арфроспод утворено на базі 
прикметника арфрбспод «властивий 
безсмертним, божественний», пов’язано¬ 
го з сффротод «безсмертний», що скла¬ 
дається з частки а- «не-» і прикмет¬ 
ника рротод (<*рфрот6д) «смертний», 
спорідненого з лат. тогі «мерти», псл. 
тьгд, укр. мру.— Беринда 175; Пет- 
ровский 47; Ргізк І 270; Воізас^ 134.— 
Див. ще а-, мерти. 

амбулаторія «лікувальний заклад 
для ходячих хворих»;— р. болг. амбула- 
тдрия, бр. амбулатбрьія, п. ч. ашЬиІаіо- 
гіит, слц. атЬиІаібгішп, вл. атЬиІаіо- 
гц, схв. амбулаторна, амбулаторії.], 
слн. атЬиІаібгіі; •— запозичення з ні¬ 
мецької мови; нім. АшЬиІаібгіит похо¬ 
дить від лат. ашЬиШбгшз «пересувний, 
рухомий», пов’язаного з дієсловом ашЬи- 
Іаге «ходити», утвореним з префікса 
ашЬ- «навколо, об-», спорідненого з 
псл. оЬь, укр. об, і дієслова *и1аге, 
спорідненого з гр. аХаораї, аА,ао>со 
«блукаю, мандрую», лтс. аіибі «тиняти¬ 

ся, блукати».— СІС 42; Шанский ЗСРЯ 
І 1, 91; \Уа1(іе—Ноїгп. І 38; Егпоиі— 
Меіііеі 27. 

амвон, [амббн, амббна], ст. амбона 
(XVI ст.), амвонь (1627); — р. амвон, 
[амббн], бр. амббна, др. амбонь, анбонь, 
амвонь, оньбонь, онболь, п. ашЬопа, 
болг. амвон, м, амвон, схв. амвон, ам¬ 
ббн; — запозичено в давньоруську мову 
з грецької; гр. ар(3(«г «підвищення, ка¬ 
федра» етимологічно неясне.—СІС 42; 
Шанский ЗСРЯ І 1, 91; Фасмер І 76; 
Преобр. І 6; Е)аига1 ЗО; Ргізк І 90. 

амеба; — р. бр. амеба, болг. м. схв. 
амеба, п. вл. атпеЬа, ч. слц. слн. ате- 
Ьа; — через російську мову запозичено 
з німецької; нім. АтбЬе походить від 
лат. атоеЬа, яке передає гр. арофт) 

«зміна», утворене від арєфсо «зростаю, 
змінююсь», спорідненого з псл. ші§аіі, 
укр. мигати.— СІС 42; Шанский ЗСРЯ 
І 1, 91; Ргізк І 90.— Див. ще мигати. 

аметист, ст. аметисть, аматист 
(XVII ст.); — р. болг. м. аметйст, бр. 
аметьіст, др. амевусть, амевисть, п. 
ч. слц. вл. ашеіузі, схв. аметист, слн. 
ашеіїзі, стел. аМЕтоуст-ь;—через посе¬ 
редництво старослов’янської і латин¬ 
ської мов запозичено з грецької; гр. 
аріДоотод «аметист» (коштовний ка¬ 
мінь, що, нібито, запобігає сп’янінню) 
складається з заперечної частки а- «не-» 
і прикметника рєФоатод «п’янкий», по¬ 
хідного ВІД рє'б'о «вино», спорідненого з 
укр. мед\ є спроби пов’язати грецьку 
назву з фіалковим кольором червоного 
вина, розбавленого водою, від якого не 
можна сп’яніти,— СІС 43; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 91—92; Фасмер І 76; НііШ- 
М/огШ 14; Ргізк І 90.— Див. ще а-, мед. 

аміак, аміачний; —бр. аміяк; — но¬ 
ве запозичення з російської мови замість 
давнішого амоніак; р. аммиак є зміне¬ 
ною або скороченою формою слова аммо- 
ниак, запозиченого з французької мо¬ 
ви.— Шанский ЗСРЯ І 1, 92.— Див. ще 
амоній. 

амінь, [амйнь, амін ВеЛІ; — р. 
амйнь, бр. амін, др. амйнь, амйнь, п. 
ч. слц. нл. ашеп, вл. ашеп, Ьат)еп, 
болг. амйн, м. амин, схв. сімен, амин, 
слн. атеп, стел, а/Ушик, аМии-ь;—через 
старослов’янську мову запозичено з 
грецької; гр. походить від гебр. 
атеп «дійсно, хай буде так».— Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 1, 92; Фасмер І 76; Оезе- 
шиз 55. 

амністія, [амністія], амністувати, 
ст. амнистія (XVIII ст.); — р. болг. 
амнйстия, бр. амністьія, п. слц. атпез- 
Ііа, ч. атпезііе, вл. атпезіііа, м. ам~ 
нести]а, схв. амністи]а, слн. атпезії- 
]'а; — запозичено з французької мови 
через посередництво російської (амніс¬ 
тія — через польську мову); фр. ат- 
пізііе походить від гр. арл>г]сп;іа «за¬ 
буття, прощений», утвореного з запереч¬ 
ної частки а- і основи іменника рл»т)отід 
«думка, пам’ять», пов’язаного з дієсло- 
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амонал ампутація 

вом рір^сгхсо «згадую», спорідненим 
з псл. тьпі$, укр. пам'ять.— СІС 44; 
Шанский ЗСРЯ І 1» 93; Фасмер І 76; 
Кораііпзкі 57; Оаихаі 31; Ргізк І 13, 
238—241; К1и§е—Міігка 19.—Див. ще 
а-, пам’ять. 

амонал; — р. аммонал, бр. аманал, 
и. ч. слц. атопаї, болг. амонал, схв. амд- 
нйл, слн. атопаї;—запозичено через 
російську мову з англійської; англ. 
аттопаї утворене в результаті складен¬ 
ня початкових частин двох слів— ат- 
топ(іас) «аміак» і аі(итіпіит) «алюмі¬ 
ній»,—Шанский ЗСРЯ І 1, 92—93; 
Кіеіп 63.— Див. ще алюміній, амоній. 

амоній, амоніак; ■— р. аммоний, бр. 
амоній, п. атол, ч. атопіит, слц. ато- 
піит, вл. атопіак, болг. амдний, м. 
амонщак, схв. амонії], слн. атопІ;)';— 
запозичення з англійської мови; англ. 
аттопіит утворене хіміком Т. Деві 
(XIX ст.) на базі слів аттопіа «аміак», 
аттопіас «аміачний», запозичених з 
французької мови, в якій аттоп^ие 
«тс.» походить від лат. ашшопіасиш, 
утвореного від грецького словосполу¬ 
чення «сіль з Амонії, 
області в Лівії, де виготовляли аміачну 
сіль і де знаходився храм єгипетського 
бога Амона (Арршт)».— Шанский 
ЗСРЯ І 1, 93; Вуіаклща 36; ВІосЬ І 
26; Баигаї 31.— Пор. аміак. 

амортизація (тех.), амортизатор, 
амортизувати; ■— р. болг. амортиза- 
ция, бр. амартьізация, п. атогіугаєі'а, 
ч. атогіігасе, слц. атогіігасіа, вл. 
атогіі2асі]а, м. схв. амортизацій, слн. 
атогіігасЯа; — запозичено з німецької 
мови, можливо, через російську; нім. 
атогіізіегеп «ослаблювати; сплачувати 
борги в розстрочку» І його похідне 
Атогіізаііоп «ослаблення, глушіння» 
зводиться до фр. атогііг «ослабляти, 
зм’якшувати, глушити», раніше «уби¬ 
вати», утвореного від нар.-лат. абтогії- 
ге «убивати», що складається з префікса 
асі- «до-, при-» і основи тогз «смерть», 
спорідненої з укр. мерти.-— СІС 44; 
Шанский ЗСРЯ 11,94; Ши£е—Міігка 19; 
Оаигаі 32.— Див. ще авантюра, мерти. 

аморфний; — р. аморфний, бр. амор¬ 
фнії, п. атогїісгпу, ч. атогїпї, слц. 
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атогіпу, вл. атогіпу, болг. аморфен, 
м. аморфен, схв. аморфан, амдрфан, слн. 
атогїеп;— запозичення з французької 
мови; фр. атогрЬе «аморфний» походить 
від гр. арорсрод «тс.», утвореного з за¬ 
перечної частки а- «не-» і основи іменни¬ 
ка рорфГ| «форма».— СІС 44; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 95; їїаихаї 32.-—Див. ще 
а-, морфема. 

Амос, ст. Ам&сгь «отяжальі(и), 
-ючі(и), обтяжонц(и)» (1627), — р. бр. 
Амос, др. Амось, ч. Ашоз, слц. Ашоз, 
схв. Атоз, стел. Ямось; — запозичено 
в давньоруську мову через старосло¬ 
в’янську і грецьку (гр. ’Аршд) з гебрай- 
ської; гебр. ‘Ашоз пов’язане з ‘ашоз 
«тягар, вага», ‘атаз «піднімати, нести, 
навантажувати».— Беринда 176; Пет- 
ровский 47; Оезепіиз 636, 637. 

амплітуда; — р. болг. м.схв. ампли- 
туда, бр. амплітуда, п. ч. вл. атріі- 
іиба, слц. слн. атрШйсІа; ■— запози¬ 
чення з французької мови; фр. атріі- 
іибе походить від лат. атріііисіо «об- 
ширність, просторість», утвореного від 
прикметника атріиз «обширний, про¬ 
сторий», очевидно, пов’язаного затріа 
«рукоятка», спорідненим з діНд. атаігат 
«посуд», вірм. атап «тс.».— СІС 45; 
Шанский ЗСРЯ І 1, 95—96; Баигаї 33; 
Шаібе—Ноїт І 41—42. 

ампула; — р. бр. м. ампула, п. ат- 
риіка, ч. атриіе, слц. вл. атриіа, 
болг. ампула, схв. ампула, слн. атрй- 
1а; — запозичення з латинської мови; 
лат. ашриііа походить від *атрог-1а 
«пляшка для мазі», зменшеної форми 
слова атр(1і)ога «конічний глечик з дво¬ 
ма ручками», запозиченого з грецької 
мови (гр. арфорєбд «тс.»).-— СІС 45; 
Шанский ЗСРЯ І 1, 96; Баигаї 33; 
Кіеіп 66; Таїсіє—Ноїт. І 42; Ргізк І 
99—100.— Див. ще амфора. 

ампутація, ампутувати; — р. болг. 
ампутация, бр. ампутацьія, п. атри- 
іас)а, ч. атриіасе, Слц. атриіасіа, вл. 
атриіасііа, м. схв. ампутацща, слн. 
атриіасіа; — запозичення з німецької 
мови; нім. Атриіаіібп, атриііегеп по¬ 
ходять від лат. атриШІо «ампутація», 
атриіаге «відрізати», утворених з пре¬ 
фікса аш(Ь)- «об-, навколо» і основи риіо 



амулет анабіоз 

«ріжу, очищаю», пов’язаної з риіеиз 
«яма», рауіо «товчу», спорідненими з 
лит. ріаиіі «різати».'— СІС 45; Шан- 
ский ЗСРЯ І 1, 96; ШШ — Ноїш. 
І 42, II 267, 393.— Див. ще амбіція. 

амулет;—р. бр. болг. амулет, п. 
ч. слц. вл. ати1еі,схв. амулет, сли. ати- 
ІеІ; — через посередництво російської 
мови запозичене з французької; фр. ати- 
Іеііе «амулет» походить від лат. атиіе- 
іит «тс.» (спочатку, очевидно, «їжа з 
крохмалю»), утвореного від засвоєного з 
грецької мови ашиїиш «крохмаль»; гр. 
аруїоу «тс.; солодкий пиріг» складаєть¬ 
ся з частки а- «не-» та основи іменника 
р6А,т] «млин», спорідненого з псл. теї]?, 
укр. мелю.— СІС 45; Шанский ЗСРЯ І 
1, 96—97; Фасмер І 76; Баихаї 33; 
СЬапігаіпе І 79; Таїсіє—Ноїш. І 42-— 
43; Ргізк І 13, 268—269.— Див. ще а-, 
МОЛОТИ. 

амуніція, [амунйця, муніція], ст. аму¬ 
ніція, аммуніція (XVIII ст.); •— р. болг. 
амунйция, бр. амуніцьія, п. атипісіа, 
ч. тилісе, слц. типісіа, вл. типісііа, 
схв. мі)міїциіа, м. муницща, слн. типїсі- 
]а; — запозичено з французької мови, 
можливо, через польську; фр. атипіііоп 
«спорядження» походить від слат. ат- 
гпипШо, до складу якого входить пре¬ 
фікс асі- (>ат-) «при-, до-» і основа діє¬ 
слова тйпїге «споряджати», споріднено¬ 
го з дінд. тіпбїі «споруджує, будує», 
лтс. таісіе «палиця», кімр. тупащуй 
«шило», брет. тіпаоией, сірл. тепай 
«тс.».— СІС 45; РісЬЬагсІІ: ЗО; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 97; Фасмер І 76; Виногра- 
дов Очерки 58; \Уа1йе—Ноіт. II 100— 
101.— Див. ще авантюра.-—Пор. імун¬ 
ний. 

амфібія; — р. болг. амфйбия, бр. 
амфібія, п. атІіЬіа, ч. атїіЬіе, слц. ат- 
їіЬіа, вл. атїіЬі), м. амфибща, схв. 
амфйби.}(а), слн. атїіЬі]а; — запозичен¬ 
ня з французької мови; фр. атрЬіЬіе 
походить від гр. арффюд «такий, що 
веде двоякий епосіб життя», утвореного 
з ардрі «скрізь; двояко-», спорідненого 
з лат. атЬ(і)- «навколо», псл. оЬа «оби¬ 
два», оЬь, укр. оба, об, і основи дієслова 
РіОСО «живу», спорідненого З ПСЛ. 2ЇІ9, 
укр. живу.— СІС 46; Шанский ЗСРЯ І 
1, 98; Баша! 32—33; Ргізк І 237—239; 

Воізаса 120.— Лив. ше жити. об. 
оба. ' ' 

амфібрахій «один з віршових розмі¬ 
рів», заст. амфібрах, амфібрахіальний, 
амфібрахічний; — р. болг. амфибра- 
хий, бр. амфібрахій, п. ч. атїіЬгасІї, 
слц. атїіЬгасЬіиз, атїіЬгасІї, м. амфи- 
брах, схв. амфйбрах, слн. атїіЬгаЬ; •— 
запозичення з грецької мови; гр. 
арсрфрахн? «тс.», букв, «короткий з 
обох боків», складається з основ арфі- 

«двояко-» і рразщ? «короткий», спорідне¬ 
ного з лат. Ьгеуіз «тс.», псл. *ЬьГгь, 
укр. [борзий].— СІС 46; Шанский ЗСРЯ 
І 1, 98; Ргізк І 264; Воізас^ 132.— Див. 
ще амфібія, борзий. 

амфітеатр, амфітеатральний, ст. ам- 
фитеатерь (XVII ст.); — р. амфите¬ 
атр, бр. амфітеатр, п. атїііеаїг, ч. 
атіііеаіг, слц. слн. атїііеаіег, вл. атїі- 
іеаіег, болг. амфитват'ьр, м. амфите- 
атар, схв. амфитеатар; — запозичен¬ 
ня з німецької або французької мови; 
нім. АтрЬііЬеаіег, фр. атрЬіїеаіге по¬ 
ходять від гр. ар.фі'б’єахроу, утвореного 
з префікса арфі- «з обох сторін, нав¬ 
круги» і іменника дєатроу «місце для 
глядачів».— СІС 46; Шанский ЗСРЯ І 
1, 98; Фасмер І 77.— Див. ще амфібія, 
театр. 

амфора, ст. амфора (1627); — р. болг. 
амфора, бр. амфара, п. ч. слц. атїога, 
схв. амфора, амфора, слн. атїога; — 
запозичення з латинської мови; лат. 
атрЬога походить від гр. арфорєод 
«конічний глечик з двома ручками» 
(гомер. арфіфореод «тс.»), яке виникло з 
арфі-, префікса із значенням обопільно¬ 
сті, і форебд, похідного від ферм «несу*, 
спорідненого з дінд. ЬЬагаіі «несе», 
лат. їего «несу», псл. Ьегд, укр. беру.— 
СІС 46; Шанский ЗСРЯ І 1,98; и^аїйе— 
Ноіт. І 42; Ргізк І 98; Воізас^ 58.— 
Див. ще амфібія, брати.— Пор. ам¬ 
пула. 

анабіоз, анабіотичний]—р. анаби- 
6з, бр. анабіез, п. вл. апаЬіога, ч. слц. 
апаЬіоха, болг. анабиоза, схв. анабио- 
за; — запозичення з грецької мови; гр. 
агофісоотд «воскресіння, повернення до 
життя» пов’язане з ауофіоо) «оживаю, 
воскресаю», яке складається з префікса 
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аналіз анархія 

схуа- «вгору», очевидно, спорідненого 
з псл. па, укр. на, і дієслова Ріосо «жи¬ 
ву», спорідненого З ПСЛ. 2І]9, укр. 
живу.— СІС 47; Кораііпзкі 59; Ргізк І 
238—239; Воізасу 120; Таїсіє—Ноїт. 
II 808—810.— Див. ще жити, на1. 

аналіз, аналізатор, аналітик, ана¬ 
літика, аналітичний, аналізувати; — 
р. анализ, ст. анализис, бр. аналіз, п. 
вл. апаїіха, ч. слц. апаїуга, болг. аналй- 
за, анализ, м. схв. аналйза, слн. апаїі- 
га; — запозичення з латинської або 
з французької мови; фр. апаїузе похо¬ 
дить від лат. апаїузіз, запозиченого, 
в свою чергу, з грецької мови, в якій 
ауо&пспд «розклад, розкладання, роз¬ 
членування, аналіз» є похідним від діє¬ 
слова атаЯосо «відв’язую, розв’язую, 
досліджую, аналізую», утвореного з пре¬ 
фікса ата- із значенням підсилювання 
(можливо, спорідненого з псл. па-, укр. 
на-) і дієслова Мсо «розв’язую, відв’я¬ 
зую», спорідненого з лат. Іио «звіль¬ 
няю», дінд. Ш-па «відрізаний», гот. Іип 
«викуп», дангл. аіуппап «виручати, ви¬ 
зволяти, рятувати», тох. А, В Іиі- «відда¬ 
ляти», вірм. Іисапет «розв’язувати».-— 
СІС 47; Шанский ЗСРЯ І 1, 99; Фасмер 
І 77; Ваигаі 34; Ргізк II 149—150.— 
Див. ще на1. 

аналогія, аналог, аналогічний, ана¬ 
логійний; — р. болг. аналбгия, бр. ана¬ 
логія, п. апаїо^іа, ч. апаїо^іе, слц. апа- 
1о§іа, вл. апа1о§і]а, м. аналогща, схв. 
аяалдгща, слн. апа1о§ца;—запозичен¬ 
ня з грецької мови; гр. агаХоуіа «від¬ 
повідність» є похідним від ага^о^о? 
«відповідний, аналогічний», утвореним 
з основ ауа «згідно», спорідненого з 
дінд. апи «після, за, пізніше за», ав. 
апи, дперс. апиу «тс.», можливо, також 
псл. па, укр. на, і Хбуод «розум, зміст», 
пов’язаного з дієсловом Яє^со «говорю, 
розумію».— СІС 48; Шанский ЗСРЯ І 
1, 101; Ргізк І 95—96.— Див. ще ло¬ 
гіка, на1. 

аналой «невеликий високий столик у 
церкві»; — р. аналой, налой, аналогий, 
бр. аналой, др. аналогий, слц. апаїоі, 
болг. аналогий, м. анало/; — запози¬ 
чення з середньогрецької мови; сгр. 
атоЛб-ушу «тс.» є похідним від дієслова 
ашПуа) «читаю», утвореного з префікса 

аха- «вгорі, на-», очевидно, споріднено¬ 
го з псл. па, укр. на, і з основи дієсло¬ 
ва Хіусо «читаю, говорю».— Шанский 
ЗСРЯ І 1, 101; Фасмер—Трубачев І 77; 
Преобр. 1 6; Вегп. 1 28; Воізасц 59.— 
Див. ще аналогія. 

Анан, Анань, Ананій, ст. Ананій, 
Гананіа «ласка па(н)ская або м(и)- 
л(осє)рд(і)є па(н)скоє або дар(ь) па(н)- 
скі(й)» (1627); — р. Ананий, Анания, 
бр. Анань, Ананій, др. Ананія, стел. 
Лгіагіііа; — через старослов’янську і 
грецьку мови (гр. ’Аустад) запозичено 
з гебрайської; гебр. НапаЩа «той, кого 
захищає Єгова; Єгова був милосердний» 
утворене з пап «захищати», споріднено¬ 
го з ар. апап зб. «хмари» і іаЬ, скороченої 
форми іакуае «Єгова (одне з імен бога)», 
нез’ясованого походження.— Беринда 
176; Петровский 48; Илчев 48; Оезе- 
піиз 322—323, 642. 

ананас; — р. бр. болг. ананас, п. 
ч. вл. апапаз, слц. апапаз, м. ананас, 
схв. ананас, слн. апапаз; — запозиче¬ 
но через португальську та деякі інші 
західноєвропейські мови (порт, апапаз, 
нім. Апапаз, фр. апапаз) з індіанських 
мов Південної Америки (тупі, каріб. 
апапа).—СІС 48; Шанский ЗСРЯ І 1, 
12; Фасмер І 77; Юи§е—Мііхка 20— 
21; ^аиxаі 34; КДеіп 69. 

анапест «один з віршових розмірів», 
анапестйчний, ст. анапест•ь (XVII ст.);— 
р: бр. анапест, п. ч. слц. апарезі, болг. 
анапіст, м. анапест, схв. анапест, 
слн. апарезі; — запозичення з грецької 
мови; гр. атаясиотод «тс.», букв, «від¬ 
битий назад», утворене від дієслова 
ауалаїсй «б’ю», що складається з пре¬ 
фікса а\си-, спорідненого, очевидно, з 
псл. па, укр. на-, та дієслова лаїсо 
«б’ю, ударяю», можливо, спорідненого 
з лит. раізуіі «вештатися», псл. рьха- 
іі, укр. пхати.— СІС 48; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 102; Воізасу 740.—Див. ще 
на1, пхати. 

анархія, анархізм, анархіст, анар- 
хістйчний, анархічний; — р. болг. анар- 
хия, бр. анархія, п. слц. апагсЬіа, ч. 
апагсЬіе, вл. апагсізі)а, м. анархща, 
схв. анархща, слн. апагЬїіа; •— запози¬ 
чення з грецької мови; гр. йуаруіа є 
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Анастасій анацГя 

похідним від ашр%од «той, що не має 
начальників», утвореного з частки йх- 
«не-» і основи іменника арх°£ «началь¬ 
ник, керівник», пов’язаного з дієсловом 
архсо «починаю, (я) є першим, паную».— 
СІС 48; Шанский ЗСРЯ І 1, 103,— Див. 
ще а-, архаїчний. 

Анастасій, Анастас, Настас, Ана- 
стасія, [Настасія] Ме, Настася, Настя, 
Наця, Настаска, Настка, Настуня, Нас¬ 
туся, ст. Анастасій «вьскресен», Ана- 
стасіа «вьскр(есе)ніє» (1627); — р. Ана- 
стасий, Анастасия, бр. Анастас, Ана¬ 
стасій, Настас, Настасся, др. Анаста¬ 
сій, Настась, Анастасія, Настасья, п. 
Апазіагу, Апазіа2)а, ч. Апазіагі), Апаз- 
Іазіе, Апазіагіе, слн. Апазіагіа, схв. 
Анастйзще, стел. Ямастасии, Дмастаси, 
Ямастасига; — через старослов’янську 
мову запозичено в давньоруську з грець¬ 
кої; гр. ’Агасгтаспод, ’Агаатааіа утво¬ 
рені на основі іменника алД-огаоїд 
«підняття, воскресіння», похідного від 
дієслова огуістірі «піднімаю, воскре¬ 
шаю», що складається з префікса ата- 
(>а\-) «вгору, з-, під-», спорідненого, 
очевидно, з псл. па-, укр. на-, і дієслова 
істттщл, спорідненого з лат. зіо «стою», 
укр. стою.— Петровский 48; Илчев 48; 
ВоІ5ас^ 384, 902.— Див. ще на1, стати. 

Анатолій, Анатбль, Анатолія, ст. 
Анатолій «всходній» (1627); — р. Ана- 
тблий, Анатдлия, бр. Анатбль, Ана¬ 
толій, Анатолія, др. Анатолій, ч. Апа- 
Іоі, слн. Апаіоіі), стел. Янатолмги; — 
запозичення з грецької мови; гр. ’Ататб- 
Яю? походить від топоніма ’АтатоЯт} 
«Мала Азія», утвореного на основі імен¬ 
ника ахалоХ-ц «схід сонця, місце сходу 
сонця, схід», похідного від дієслова 
ахахіХХаі «сходжу, піднімаюсь», що 
складається з префікса &ха- «вгору, з-, 
під-», спорідненого, очевидно, з псл. па, 
укр. на, і основи дієслова тєЯЯсо «підні¬ 
маюсь, сходжу», спорідненого з лат. 
іоііо «піднімаю, звеличую», дінд. іиіа 
«вага», гот. риіап «терпіти», двн. боїеп 
«тс.», вірм. і’оіит «терплю», тох. А іаі, 
тох. В іаі «піднімати».— ВоІ5ас^ 952; 
Таїсіє—Ноїт. II 688—689.— Див. ще 
на1. 

анатомія, анатом, анатомка, ана¬ 
томічний, анатомувати, ст. анатомія 

(XVIII ст.); — р. болг. анатбмия, бр. 
анатомія, п. апаїотіа, ч. апаіотіе, 
слц. апаїотіа, вл. апаїотіа, м. анато- 
мща, схв. анатомща, слн. апаіотііа; — 
запозичення з латинської мови; лат. 
апаїотіа походить від гр. оратор?} «ана¬ 
томування, розчленування», пов’язано¬ 
го з дієсловом ауатєр^іо «розрізаю, роз¬ 
тинаю», , що складається з підсилю¬ 
вального префікса ата-, можливо, спо¬ 
рідненого з псл. па, укр. на, і дієслова 
тєртсо «розрізаю, розтинаю», спорідне¬ 
ного з псл. іьпд, укр. тну, тяти.— 
СІС 49; Тимч. 21; Шанский ЗСРЯ І 1, 
104; Фасмер І 77; Нй111-\^огіЬ 14; 
Воізаср 954.— Див. ще на3, тяти.-— 
Пор. атом, том. 

анафема, [анахтема Ж, анафтема 
Ж, анатема Ж, анахтем Г, онахйма 
Ж, анафематизовати, анатемізувати], 
ст. анавема (1376), анатема (1435), ана- 
еематизовати (XVII ст.); — р. бр. ана¬ 
фема, др. анавема, анавома,п. апаіета, 
ч. слц. апаіета, болг. м. анатема, схв. 
анатема, слн. апаіета, стел, «ша^єма, 
анатема; —запозичення з грецької мо¬ 
ви; гр. а^аб'єра «відлучення, проклят¬ 
тя» є похідним від дієслова аг-ат£,6т]рі 
«накладаю», що складається з префікса 
аха- «на-», спорідненого, очевидно, з 
псл. па, укр. на, і дієслова тсбтірі «став¬ 
лю, кладу», спорідненого з дінд. сіа- 
бЬаіі «ставить», псл. бе1і,укр. (по)діти — 
СІС 49; Тимч. 21—22; Шанский ЗСРЯ І 
1, 104; Фасмер І 77; Засіп.— Аііг. V^VЬ. 
120; Ргїзк І 100; Вон^ 59, 969.—Див. 
ще на1, діти2. 

анахронізм, анахронічний; — р. ана- 
хронйзм, бр. анахронізм, п. вл. апасЬго- 
пігт, ч. апасЬгопізтиз, слц. апасЬгопіх- 
тиз, бол. анахронйз'ьм, м. анахронй- 
зам, схв. анахронйзам, слн. апаЬгопї- 
гет; — через посередництво російської 
мови запозичено з французької; фр. 
апасЬгопізте утворено на базі гр. аха- 
«на-, проти-», очевидно, спорідненого 
з псл. па, укр. на, і «час».— Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 1, 105; Баигаі 34; Кіеіп 
68.— Див. ще на1, хроніка. 

[анацїя] «скрутне становище, біда», 
[анация] «тс.» Ж, ст. ванацЬя, манацШ, 
ванац'Ьйникь (XVIII ст.); — неясне; 
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ан-ба Андрій 

можливо, пов’язане з лат. аппаїа «пла- 
та папському урядові від новообраного 
єпископа або абата» (у тексті з XVIII ст. 
йдеться про якийсь обов’язок, накладе¬ 
ний попом на дітей прихожан); інші 
спроби пояснення, в т. ч. зведення до 
слова вакацій (вакації) «канікули» 
(Кравчук Мовозн. 16, 86—87), малопе- 
реконливі. 

[ан-ба] «ось, дивись» (вигук для при¬ 
вернення уваги) Ж; — складне утво¬ 
рення, що виникло, очевидно, на базі 
виразу *ан(о) бачиш-, компонент ан- 
може бути ототожнений з [ано1] «але, а, 
тільки, лише» (див.). 

ангар; — р. бр. ангар, п. вл. Ьап^аг, 
ч. слц. Ьап§аг, болг. хангар, м. хангар, 
схв. хангар, слн. Ьап§аг; — через ро¬ 
сійську мову запозичено з французької; 
фр. Ьап§аг «сарай, ангар» походить 
від нім. Ьап§еп «висіти», спорідненого 
з двн. ЬаЬап, свн. ЬаЬеп (що відбива¬ 
ють пгерм. *ЬапЬап), яким відповіда¬ 
ють хет. £ап§ (капк) «тс.», лат. сипсіог 
«гаю, вагаюсь».— СІС 49; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 105; Баигаі 383; К1и£е—Мііг- 
ка 288. 

ангел, [ангелик, ангеля, ангель, ан- 
гол, анголя, янгел, янгелик, янгель Бі], 
янгол, янголя, [янголб], янголйний; — 
р. болг. м. ангел, бр. анел, др. ангел'ь, 
ан-ьгел-ь, аньгел'ь, п. апіоі, ч. апбеї, 
апіеі, слц. ап]е1, вл. ]апбге1, нл. іапгеї, 
схв. (їнЬео, слн. ап^еі, стел. <шгєлг; — за¬ 
позичення з грецької мови; гр. а-у-уеЯо? 
«ангел, посланець, вісник, провісник» 
пов’язане з дієсловом а'рувААй) «оголо¬ 
шую, повідомляю, доповідаю», можли¬ 
во, спорідненим з дінд. ап^ігай «боже¬ 
ственний»; існує також припущення, що 
<7/уує?Лй> запозичено з мов Сходу.— Шан- 
ский ЗСРЯ І 1, 105—106; Фасмер І 78; 
МасЬек Е5.ІС 36; Вегп І 29; Воізасо 6; 
Ргізк І 8. 

ангіна; — р. болг. м. схв. ангйна, бр. 
ангіна, п. вл. ап§іпа, ч. слц. слн. ап§І- 
па; — запозичення з латинської мови; 
лат. ап§іпа «горлова жаба, запалення 
горла, ангіна» походить від гр. а-ухо-уц 
«задушення, повішення», утвореного від 
аухео «удушую, стискаю, здавлюю», спо¬ 
рідненого з лат. ап£о «тс.», псл. дгьк'ь 
«вузький», укр. вузький.— СІС 50; 

Шанский ЗСРЯ І 1, 106; \¥а1 йе—Ноіт. 
І, 47; Ргізк 1 17—18; ВоІ5ас^ 10—11,— 
Див. ще вузький. 

[андаґуватися] «частуватися» Ж; — 
неясне. 

[андарак] «вид спідниці з вовняної 
смугастої тканини», [ондорак] «вид жі¬ 
ночого одягу зі зборками на спині» 
Л; — р. діал. бр. андарак; — запозиче¬ 
но з німецької мови через польську; 
п. [апсіегак, апйагак], ст. іпбегак «спід¬ 
ниця» походить від нім. йпіеггоск «ниж¬ 
ня спідниця», утвореного з ипіег «під», 
спорідненого з псл. дігь, укр. нутро, 
і Коск «спідниця», спорідненого з двн. 
гос, дісл. гоккг, дангл. госс «тс.».— Фас¬ 
мер І 78; ЗСБМ І 112—113;Вгйскпег 192; 
К1и£е—Міігка 604.— Див. ще нутро. 

[анде] «онде, там», [андека] «тс.»; — 
складний прислівник, що тлумачиться 
як результат злиття вказівної частки 
[*оя], співвідносної з он, і прислівника 
де (Німчук НЗ УжДУ 35, 45); могло 
виникнути і внаслідок злиття частки а 
з прислівником онде. 

[андія] «нісенітниця» Л; — неясне. 
Андріан, Андріян, ст. Андріан-ь «му- 

же(ст)венньш, валечньш або богато- 
умен-ь» (1627); — р. Андриан,. бр. Анд- 
рьіян, др. Андриян'ь, Андриат*; — за¬ 
позичення з старослов’янської мови; 
стел. ЯмкДриам-к є наслідком контамі¬ 
нації імен Ядридм’ь і Ямкдрєи.—Див. 
ще Адріан, Андрій. 

Андрій, Андрдсь, Андрусь, [Андрусе, 
Андрух, Андрушко, Андрашко, Андрієць, 
Андріяк, Андріяил, Андрій, $Індрух], 
ст. Андрій «мужествен-ь, смільі(и)...» 
(1627); — р. Андрій, бр. Андрій, др. 
Андрій, п. Апбггеі, ч. Опсіге], слц. 
Опсігеї, Апсігеї, вл. Напйгі], болг. Анд¬ 
рій, Андрія, схв. Андрії, стел. Янкдрєи, 
Янкдр’Ьи;— через старослов’янську мо¬ 
ву запозичено в давньоруську з грець¬ 
кої; гр. ’Амбрєа^ походить від прикмет¬ 
ника амбрєїос; «мужній, сміливий», по¬ 
в’язаного з агт)р (род. в. атбрбд) «чоло¬ 
вік», спорідненим з дінд. па (паг-) «чо¬ 
ловік, людина», кімр. пег «голова, вчи¬ 
тель», вірм. ауг (род. відм. агп) «чоло¬ 
вік».— Беринда 176; Петровский 40; 
Фасмер І 78; Вгііскпег 5; Ргізк І 107— 
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108; Воізаср 62; Маугйоіег II 148—149.— 
Пор. Андріан, Андроник. 

Іандріяк] «опій»; — походження не¬ 
ясне. 

Андроник, Андрон, ст. Андронікь 
«мужепобйдительньш...» (1627); •— р. 
Андроник, бр. Андрон, др. Андроникт>, 
п. Апбгопу, ч. слд. Апсігопік, болг. 
Андрон, Андронйк, стел. Яи’ьдрсі- 
иикіі; — через старослов’янську мову 
запозичено в давньоруську з грецької; 
гр. ’Атбрбтіко^ утворено з основ іменни¬ 
ків ат^р «чоловік, муж» (род. в. мн. 
атбршт) і тГхт] «перемога», можливо, 
спорідненого з псл. пісь, укр. ниць; 
буквальне значення імені — «перемо¬ 
жець мужів».— Беринда 176; Петров- 
ский 50; Суперанская 74; Воізасц 670— 
671; Ргізк II 320.—Див. ще Андрій. 

анекдот, анекдотник, анекдотйч- 
ний; — р. бр. болг. анекдот, п. апе§- 
боіа, ч. слц. вл. апексіоіа, м. схв. анег- 
дота, слн. апекбоіа; — запозичено з 
французької мови, можливо, через ро¬ 
сійську; фр. апесбоіе походить від гр. 
атєхбота «невидані (твори)» мн. с. р. 
від атехботод «невиданий, неопубліко- 
ваний», утвореного з частки ат- «не-» 
і дієприкметника Іхботод «виданий» від 
дієслова еибїбсорі, що складається з 
префікса ех- «ви-, від-», спорідненого 
з лат. ех-, ірл. езз- «тс.», і дієслова 
бїбсорі «даю», спорідненого з лат. б б-, 
псл. бать, укр. даю.— СІС 51; Шан- 
ский ЗСРЯ І 1, 107; Фасмер І 78; Баи- 
гаі 35; ВІосЬ І 29; Ргізк І 388—389; 
ВоІ5ас^ 186.— Див. ще а-, дати. 

анексія, анексіоніст, анексувати, 
анектувати; — р. аннйксия, бр. анек¬ 
сія, п. апекзіа, ч. апехе, слц. апехіа, 
вл. апек1о\уас, болг. анексия, м. анекси- 
)а, схв.-анекеща, слн. апекзіа;—за¬ 
позичення з західноєвропейських мов; 
нім. Аппехіоп, фр. аппехіоп походять 
від лат. аппехіо «приєднання», пов’яза¬ 
ного з дієсловом аппесіо «прив’язую, 
зв’язую», що складається з префікса 
асі- «до-» і дієслова песіо «в’яжу», спо¬ 
рідненого з псл. зли)?, укр. снувати, 
нитка.— СІС 51; Шанский ЗСРЯ І 1, 
ПО; \Уа1сіе—НоГт. І 155—156; Баигаі 
37,— Див. ще авантюра, нйтка. 

анемія, анемічний; — р. анемйя, бр. 

анемія, п. апетіа, ч. апетіе, слц. апе- 
тіа, вл. апетіа, болг. анемйя, м. ане- 
ми]а, схв. анемща, слн. апетіа; — за¬ 
позичено з грецької мови, можливо, 
через французьку; фр. апетіе походить 
від гр. атссіріа, утвореного з частки 
аг- «не-, без-» і іменника афісс «кров», 
спорідненого, можливо, з двн. зеіт 
«мед» або з дінд. із «сік, напій».— СІС 
51; Шанский ЗСРЯ І 1, 108; Баигаі 
35; Ргізк І 39.— Див. ще а-. 

анемона (бот.) «Апетопе Б.»; — р. 
анемон, анемона, бр. болг. анемона, 
п. апетоп, ч. апетопка, слц. апетопка, 
слн. апетопа;—запозичення з фран¬ 
цузької мови; фр. апетопе походить від 
гр. атерштг] «анемона», пов’язаного з 
атерод «вітер», спорідненим з дінд. апі- 

1 ай «тс.», апііі «дихає», лат. апітиз «душа, 
дух», псл. уопіа «запах», укр. воняти; 
грецька назва зумовлена тим, що час цві¬ 
тіння рослини збігається з періодом 
вітрів, або тим, що тонке стебло її хита¬ 
ється від будь-якого вітру.— Шанский 
ЗСРЯ І 1, 108; БаигаІ 35; Ргізк І 105— 
106; Воізас^ 61.— Див. ще воняти. 

анестезія, анестезійний, анестезува¬ 
ти; — р. анестезйя, бр. анестззія, п. 
апезіег]а, ч. апезіезіе, слц. апезіега, вл. 
апезіе2І]а, болг. анестезин, схв. анесте¬ 
зуй, слн. апезіег^а; — через російську 
мову запозичено з французької; фр. апе- 
зійезіе походить від гр. «ЬаісгОгіоча 
«нечутливість», утвореного з частки ах- 
«не-» і прикметника аитОцтод, похідного 
від дієслова аісгОсЬоросі «відчувати», 
аіаОєсгОаі «тс.», спорідненого з псл. 
Ізуііі і ить, укр. явйти, ум.— СІС 52; 
Шанский ЗСРЯ І І, 108; Баигаї 35; 
ВІосЬ І ЗО; Воізаср 29; Ргізк І 45, 48— 
49; \¥а1гіе—Ноїт. І 108.— Див. ще 
ум, ЯВИТИ. 

ані (заперечна частка, сполучник), 
[ани] О, ані-ані, ст. ани (XVI ст.); — 
бр. ані, п. ч. слц. вл. слн. діал. апі; — 
результат злиття часток (сполучників) 

а і ні.— $1а\узкі І 24; Масйек Е8ЛС 
36-37; ЗССЯ 1, 38; Засіл.— Міг. У\УЬ. 
І 3; Вегп. І 21.— Див. ще а1, ні. 

аніж (сполучник), ст. анижь, анЬжь 
(XVI ст.); — результат зрощення част¬ 
ки а1 і сполучника ніж2 (див.). 
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аніс аномалія 

аніс «ганус», [анис, аниж, аниш, га- 
ниж, бниж] «тс.», ст. ганьі(иі) «тс.» 
(XVII ст.);—бр. аніс, [аньші, га¬ 
ниш]-,— запозичення з російської, поль¬ 
ської і чеської мов; п. апу2, Ьапуі, 
ч. апуг через посередництво латинської 
(лат. апізшп, апЄзигп «тс.») і, можливо, 
німецької мов (нім. Апїз «тс.»), а р. анйс 
безпосередньо чи через німецьку (пор. 
вл. апіз) або французьку мову (фр. апіз) 
запозичені з грецької мови; гр. атїсгот 
(<Ьг)і&от) «кріп» вважається запозичен¬ 
ням з мов Сходу.— КісЬЬагсІі ЗО; Шан- 
ский ЗСРЯ І 1, 109; Фасмер I 78; ЗСБМ 
І 115; МасЬек Е5.ІС 37; Вгйскпег 5; 
Засіп.— Аііг. УШЬ. І 20; Вегп. І 29; 
К1и§е—Міігка 23; Ргізк І 106; Воізас^ 
62.— Пор. ганус. 

анкер (тех.), [анкра] «якір; скоба, 
гак» Ж, ст. анкіра, анкера (XVII ст.);— 
р. бр. анкер, п. апкіег, апкга, ч. ст. ап- 
§ог, болг. анкер, анк-ьр, схв. анкер, 
стел. (ам(к)кира, ам(к)ккіра) 
«якір»; — запозичено в староукраїн¬ 
ську мову через посередництво старо¬ 
слов’янської, а в сучасну мову через 
російську, німецьку (нім. Апкег) і ла¬ 
тинську (лат. апсога) та через польську, 
німецьку (можливо, французьку) і ла¬ 
тинську з грецької; гр. а-ухора «якір» 
споріднене з аухбХое «зігнутий, кри¬ 
вий», дінд. апсаіі «гне, кривить», ап- 
кизаЬ «гачок, гак», лат. апсиз (ипсиз) 
«скривлений, зігнутий», дірл. есаІЬ. 
(бс-<*апс-) «рибальський гачок», двн. 
ап£и1 «тс.», лит. апка «шнур, зигзаги 
шляху», р.-цел. оукотк «якір».— Шан- 
ский ЗСРЯ І 1, 109; Тимч. 24; Кораііпз- 
кі 66; Вегп. І 29; Ргізк І 10—12; Воі- 
зася 7.— Пор. якір. 

анкета; — р. бр. болг. м. анкета, 
п. апкіеіа, ч. слц. апкеіа, схв. анкета, 
слн. апкеіа; — запозичення з французь¬ 
кої мови; фр. еп^и&1е «розслідування, 
дослідження, слідство; анкета; репор¬ 
таж» пов’язане з дієсловом еп^иеп^ 
«довідуватися», що походить від лат. 
^иїгеге «розслідувати, шукати», утво¬ 
реного з префікса іп- «в-», спорідненого 
з гр. іт- «тс.», псл. уьп-, укр. в-, у-, 
та етимологічно неясного дієслова ^иае- 
го «шукаю, вимагаю», можливо, спорід¬ 

неного з дірл. асі-сіи «бачу, дивлюсь», 
сіаіі «розум», дінд. сакз-аіе «бачать, 
дивляться»; пов’язання з питальним за¬ 
йменником циае (Ресіегзеп ІР 5, 37) вва¬ 
жається сумнівним.— Шанский ЗСРЯ І 
1, 109; Фасмер І 79; Кораііпзкі 66; 
Баигаі 280—281; ВІосЬ І 257; ШаНе— 
Ноїт. II 396—397; Ресіегзеп Кеіі. Сг. 
II 490; ШаМе—Рок. II 480.—Див. 
ще у. 

[ано1] (спол.) «але, а, тільки, лише» 
Ж, ст. ано «тс.» (XVIII ст.), «аж, аж тут» 
(XVIIст.), «і» (1457); — р. ан, бр. [ано] 
«а втім», др. ано «а, але, та», ат> «тс.», 
п. апо «проте, однак», слн. ап «але, а», 
апіі «все-таки, проте; однак; але ж»; — 
результат злиття сполучника а і обме¬ 
жувальної частки (згодом також сполуч¬ 
ника) но «тільки»; менш переконливе 
припущення (Шанский ЗСРЯ І 1, 98 — 
99; Преобр. 11; ЗССЯ 1, 36—37; Засіп.— 
Аііг. ї/ШЬ. і 4; ХиЬаіу ЬР 36, 113) 
про утворення псл. апо з а і опо.— 
Фасмер І 77; Вгйскпег 5; МасЬек Е83С 
37; Вегп. I 22.— Див. ще а1, но.— Пор. 
і но. 

[ано2] «ану» Ж; (вигук, яким відга¬ 
няють собак) ЛЧерк, [аньо] (вигук, яким 
відганяють собак) ЛЧерк; — паралель¬ 
не до ану складне утворення з підсилю¬ 
вальної частки а і обмежувальної част¬ 
ки но, збереженої в складі частки [іно] 
«тільки» та в спонукальних виразах типу 
ідй-но.— Див. ще а1, но. — Пор. ану, 
іно. 

[анолем] «але, а, тільки, лише»; — 
п. [апоіі] «проте, однак; не інакше»; — 
складне утворення з сполучника (обме¬ 
жувальної частки) [ано] «але, тільки» 
і обмежувальної частки [лем] «тільки».— 
Див. ще ано1, лем. 

аномалія, аномальний, ст. аномалний 
(1619); — р. болг. аномалия, бр. анома¬ 
лія, п. апотаїіа, ч. апотаїіе, слц. апота- 
Ііа, вл. апотаїііа, м. аномалща, схв. ано- 
мали}а, андмали}а, слн. апота1ї]а;—за¬ 
позичено через російську і, можливо, ла¬ 
тинську (лат. апотаїіа) мови з грецької; 
гр. атсороЛіа «нерівність, безладність, 
неправильність» походить від прикмет¬ 
ника атюраЛод «нерівний, непостійний, 
незакономірний», утвореного з префікса 
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анонім анти 

(XV «не-, без-» і прикметника браЛбд 
«рівний», пов’язаного з орбд «подіб¬ 
ний, схожий, однаковий, спільний», 
спорідненим з дінд. затаї? «рівний, 
той самий», дперс. Ьйта- «подібний, 
схожий, однаковий», гот. зата «тс.», 
псл. запть, укр. сам.— СІС53; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 111; Кораііпзкі 67; Ргізк II 
384; Воізас^ 700, 702.— Див. ще а-, 
сам. 

анонім, анонімка; — р. болг. ано- 
нйм, бр. ананім, п. апопіт, ч. слц. апо- 
пут, вл. апопутлу «анонімний», м. 
анонймен, схв. андним, аноним, слн. 
апопіт; — запозичено, мабуть, через ро¬ 
сійське посередництво з французької 
мови і через польське посередництво — 
з латинської; фр. апопуте «безіменний, 
анонім» через лат. апбпутиз походить 
від гр. ігусЬтпрое «безіменний», утво¬ 
реного з префікса аг- «не-, без-» і імен¬ 
ника бгора «ім’я, назва», спорідненого 
з дінд. пйтап-, лат. пбтеп, псл. іт§, 
укр. ім'я.— СІС 54; Шанский ЗСРЯ І 
1, 111—112; Кораііпзкі 67; Ьтг&І 37; 
ВІосЬ І 32; Воізаса 704.— Див. ще а-, 
їм я. 

ансамбль; — р. бр. ансамбль, п. вл. 
апзатЬІ, ч. апзатЬІ, епзетЬІе, слц. еп- 
зетЬІе, болг. ансамб'ьл, м. ансамбл, схв. 
ансамбл, ансамбл, слн. апзатЬеІ;—за¬ 
позичення з французької мови; фр. еп- 
зетЬІе «разом» походить від лат. іпзі- 
шиї, утвореного з прийменника іп «в», 
спорідненого з псл. уьп, укр. в, і прислів¬ 
ника зітиі «разом», спорідненого з лат. 
зітШз «подібний, такий самий», псл. 
запть, укр. сам.— СІС 54; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 112—113; Кораііпзкі 67; 
БЕР І 12; Баигаі 281; ВІосЬ І 257; 
Таїсіє—НоГт. І 386—387, II 538— 
540.— Див. ще сам, у. 

антагонізм, антагоніст, антагоніс¬ 
тичний; — р. антагонйзм, бр. антаго¬ 
нізм, п. вл. апіа^олігт, ч. ап1а§опізтиз, 
слц. апіа^опігггшз, болг. антагонйзьм, 
м. антагонйзам, схв. антагонйзам, слн. 
апІа§опЇ2ет; — запозичено через ро¬ 
сійську мову з французької; фр. апіа§о- 
пізте походить від гр. аухау отара 
«боротьба, опір», утвореного з префікса 
атті- «проти-» і основи дієслова ауатСо- 

раї «борюсь, змагаюсь», похідного від 
іменника ауобу «боротьба, змагання», по¬ 
в’язаного з дієсловом йую «веду, жену», 
спорідненим з лат. а£о «тс.».— СІС 54; 
Шанский ЗСРЯ І 1, 113; Кораііпзкі 68; 
Баигаі 38; ВІосЬ І 32; Ргізк І 113—114; 
Воізаср 11.— Див. ще агент, анти-.— 
Пор. агонія. 

[антал] «бочонок, бочка», [анталок] 
«тс.» Ж, ст. антал’ь «міра вина, барилко» 
(1717—1734); — р. [антал] «бочонок 
угорського вина», п. апіаіек «міра вина; 
бочечка, барилко», апіаі «тс.»; — запо¬ 
зичення з угорської мови; походження 
уг. ап(а1а£ «вид бочки», ст. а!а1а§, аі- 
1а1а§ (з XIV ст.) не з’ясоване; пор. м. 
антав «неповороткий, незграбний»; рум. 
апіаі «бочка», молд. антал «тс.» тлума¬ 
чаться як запозичення з української 
мови.— Винник 101—102; Тимч. 24; 
Фасмер І 79; $1. \ууг. оЬсусЬ 36; Вгііск- 
пег 5; Засіп.— Аііг. У\УЬ. І 22; Мікі. 
Е\У 3; Вагсгі 11; МІМТЕЗг І 157, 192; 
СДЕЛМ ЗО; БІЖМ 31. 

[антам] «он-он, он там»; — складний 
прислівник, що тлумачиться як резуль¬ 
тат злиття вказівної частки *ан, співвід¬ 
носної з он, і прислівника там (Німчук 
НЗ УжДУ 35, 45); могло виникнути 
і внаслідок злиття виразу а он там (пор. 
Засіп.— Аііг. У\УЬ. і 4). 

антена; — р. антенна, бр. антзна, 
п. вл. апіепа, ч. слц. слн. апіепа, болг. 
м. схв. антена; — через російську мову 
запозичено з французької; фр. апіеппе 
«рея» пов’язується з лат. апіеппа, апіет- 
па «тс.», очевидно, запозиченим з етрусь¬ 
кої мови (Тронский Историч. грамм. лат. 
яз. 38); можливо, споріднене з лит. 
Іегпріі «тягти».—СІС 54; Шанский ЗСРЯ 
І 1, 113; Баигаі 38; ВІосЬ І 32; ЇУаІсіе— 
Ноїт. І 54; Егпоиі—МеШеі І 37. 

анти «східнослов’янські племена між 
Дніпром і Дністром у IV—VI ст.»; — 
р. бр. анти, п. Апіу, ч. Апіоує; — за¬ 
гальноприйнятої етимології не має; най¬ 
частіше пояснюється як іранська назва, 
пов’язана з дінд. апІаЬ «кінець, край», 
апіуаЬ «той, що перебуває на краю» 
(Фасмер І 376);' виводиться також від 
іє. *уєп-і- «не той самий, а щось більше» 
(> ПСЛ. *у§1-]- >стсл. ВАЦІЬ «більший», 
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анти антйпко 

п. ші^сеі «більше») або пов’язується з 
племінною назвою в'ятичі (Бубрих ИАН 
ОЛЯ 5, 478; Міккоіа Іігзі. Сг. І 8; іг- 
коЬзоп ХУогсІ 8, 389), з гот. \уіпіа «пасо¬ 
висько», дперс. уапа-т «ліс» (Козропсі 
К5 26/1, 28) та ін.; заслуговує на увагу 
пов’язання (Филин Образ, яз. 61) з 
тюрк, апі «клятва», монг. апз (апба) 
«побратим» як назви, даної аварами тим 
слов’янам, що на деякий час вступили з 
ними в союз; менш переконливими є 
припущення про кельтське походження 
назви (Шахматов Древн. судьбьі 11), 
про зв’язок ЇЇ з псл. діу «качка» (Брим 
Яф. сб. V 23—31; Кибпіскі Ргазі. II 
139), про походження назви з кавказь¬ 
ких мов (Роїак БР 70, 27) та ін. 

анти- (перша частина складних слів 
типу антивоєнний, антигромадський, 
антинауковий, антитіло, яка семантич¬ 
но відповідає українському префіксові 
проти-)-, — р. болг. м. схв. анти-, бр. 
антьі-, п. апіу-, ч. слц. вл. нл. слн. 
апіі-; — виділено з запозичених слів 
типу антитеза, антихрист, які похо¬ 
дять з грецької мови або були утворені 
пізніше з грецьких елементів; гр. ауті- 
«проти-» (ауті «проти») споріднене з лат. 
апіе «перед», дінд. апіі «проти,перед, 
коло, поруч», лит. апі (<апіа) «на, для, 
проти», гот. апсі «над».— СІС 55; Фас- 
мер I 79; Вуіаклиіа 51; 51. шуг. оЬсусЬ 
37; Ргізк І 113—114; Воізаса 64. 

антйк, античний; — р. антйк, ан- 
тйчньїй, бр. антйк, антьічньї, п. апіук, 
апіусгпу, ч. слц. апііка, апііску, вл. 
апіік\уа, болг. антйка, ангпйчен, м. ан- 
тика, антички, схв. антйка, антинкй, 
слн. апііка, апіісеп; — запозичено, мож¬ 
ливо, через польське посередництво з 
французької мови; фр. апіцие «залишок 
старовини», спочатку «стародавній, дав¬ 
ній» походить від лат. апіїрииз «тс.», по¬ 
в’язаного з прислівником апіе (<*апіі) 
«раніше, давніше», спорідненим з гр. 
ауті «проти», дінд. апіі «проти, перед, 
коло, поруч».—: СІС 55; Шанский ЗСРЯ 
І 1, 114, 118; БЕР І 12; Младенов 7; 
Ву)акли]а 52, 56; Крраііпзкі 70; ВІосЬ 
І 33; Оаигаі 39; АУаІсІе—Ноіт. І 53; 
Ргізк І 113—114; Воізаср 64.—Див. ще 
анти-. 

антилопа; — р. болг. м. антилопа, 
бр. антьілопа, п. апіуіора, ч. слц. вл. 
апіііора, схв. антилопа, слн. апіі- 

1 ора; — запозичено, можливо, через ро¬ 
сійське й польське посередництво з ні¬ 
мецької мови; нім. Апіііоре походить, 
очевидно, від гол. апіііоре, запозиче¬ 
ного з англійської мови, можливо, че¬ 
рез посередництво французької (фр. ап¬ 
іііоре); англ. апіеіоре походить відслат. 
апіЬаІориз «казкова рогата тварина 
(ототожнювана пізніше з антилопою)», 
що є переоформленням сгр. а»Ф6Хо<|) 
(1160) «тс.» нез’ясованого походження; 
зближення сгр. оуйбХоїр з гр. сЬВ-ос 
«квітка» і 6<р&аХр.ос «око» чи оф «тс.» 
як складного слова, що виникло для по¬ 
значення тварини, нібито, у зв’язку з її 
гарними очима (Бурд.— Мих. 47; Ву¬ 
іаклиіа 53) сумнівне.-— Шанский ЗСРЯ 
І 1, 114; Фасмер І 79; К1и§е—Міігка 
25; Баигаі 39; ВІосЬ І 33; Кіеіп 82. 

Антйп, ст. Антіп-ь «для вс£х або 
проти(в)ко всїьм», Антіпас'ь «тс.» 
(1627);—р. Антйп, бр. Анціп, болг. 
Антйпа, стел. Литипа, Лмтипась; —■ 
запозичено через старослов’янську мову 
з грецької; гр. ’Аутілае букв, «як уся¬ 
кий, заради всякого, щодо кожного» 
утворилося з прийменника ауті «за¬ 
мість, як, заради, щодо» і займенника 
лад «всякий, кожний; весь, цілий» (Бе- 
ринда 177); тлумачиться також як «за¬ 
ступник батька» (Илчев 50).— Див. ще 
анти-, пан-. 

антйпка (бот.) ‘«вишня запашна, Се- 
газш таЬаІеЬ МіІІ.»; — п. апіурка «виш¬ 
ня, черешня турецька; чубук з турець¬ 
кої черешні», апіуЬка «тс.»; —очевидно, 
походить від тур. апіер «вишня»; менш 
імовірний зв’язок з назвою французь¬ 
кого міста АпііЬез.— Макарушка 4; 
5Ш І 45. 

[антйпко] «чорт (кульгавий)», [ан¬ 
тйпка безп ятий Ж, антйпцьо ВеЗн] 
«тс.»; — бр. [анціпка] «нечиста сила», 
п. [апіурко] «чорт» (з укр.); — неясне; 
можливо, результат заміни (з мотивів 
табу) форми анцйбол «болотяний чорт» 
зменшеною формою Антйпко від іме¬ 
ні Антйп-, припускається (Кравчук 
ВЯ 1968/4, 121) зв’язок з ім’ям Ірода- 
Антипи, галілейрького і перейського 
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тетрарха (І ст. н. е.), відомого своєю 
аморальністю. 

Антон, Антін, Антбній, Антонін, 
Антоніна, Антбнія, Антонйна, Антох, 
Антдшко, Антбш ВеЛ, Антик ВеЛ, 
Антоньо ВеЛ, Антоха, [Вінтін] Я, ст. 
Анптнїй «свьішє да(н)ньій, а(бо) скуп- 
леньїй, а(бо) вм'Ьсто йно(го) купленьїй» 
(1627); — р. бр. болг. Антон, п. Апіопі, 
ч. Апіопіп, слц. нл. слн. Апіоп, м. Ан¬ 
тон, схв. Апіоп, Апіип, стел. Яи-кто- 
нии, Яиті.тошін’к, Ямтітомт».;—через 
старослов’янську мову запозичено в дав¬ 
ньоруську з грецької; гр. ’Аттсітод, 
’Аттсгтое виводяться від римського ро¬ 
дового імені лат. Апібпіиз, яке пов’язує¬ 
ться з гр. аттютеораї «купую взамін; 
беру участь у торгівлі, змагаюся в тор¬ 
гівлі, збільшую ціну», утвореним з 
префікса ауті- «замість, взамін, заради» 
і дієслова штеораї «купую», спорідне¬ 
ного з дінд. уазпат «ціна покупки», 
вірм. §іп «тс.», псл. уепо, укр. єіно.— 
Беринда 178; Петровский 52; Суперан- 
ская 75; Рокоту 1173.— Див. ще анти-, 
віно. 

антонівка «сорт яблуні»; — бр. ан- 
тбнаука, п. апІоло\ука, ч. слц. аліопоу- 
ка, схв. антоновка, слн. апіопоука; — 
запозичення з російської мови; р. анто- 
новка виникло на основі словосполучен¬ 
ня антбновское яблоко, можливо, від міс¬ 
цевої назви Антбново.— Шанский ЗСРЯ 
І 1, 118-—119; Фасмер І 80. 

антонім «слово з протилежним зна¬ 
ченням», антонімічний; — р. антоним, 
бр. антонім, п. апіопіт, ч. аліолутоп, 
апіопутит, слц. апіопутит, вл. ап- 
іопут, болг. м. антонйм, схв. антоним, 
слн. апіопіт; — запозичення з фран¬ 
цузької мови; фр. апіопуте «антонім» 
утворено з елементів гр. ауті «проти» 
і <ж)|ііа «ім’я».— СІС 58; Шанский ЗСРЯ 
І 1, 118; НоІиЬ—Буег 80.— Див. ще 
анти-, анонім. . 

антрацит; — р. болг. антрацйт, бр. 
антрацит, п. алігасуі, ч. слц. вл. ап- 
ігасіі, схв. антрацит, слн. апігасіі; — 
через польське або російське посеред¬ 
ництво запозичено з французької мови; 
фр. апШгасііе «антрацит» пов’язують з 

етимологічно неясним гр. ау&ра^ «ву¬ 
гілля, карбункул», ау&рахітід «сорт 
вугілля» (звідки походять також стел, 
ам’ьтрлк’ьс’ь, др. анфраксь, антракгь 
«тс.»), можливо, спорідненим з ісл. зіпсіг 
«осколок каменю», нім. Зіпіег «сталак¬ 
тит, окалина» або з вірм. апі‘-е1 «гаря¬ 
че вугілля».— Шанский ЗСРЯ І 1, 119; 
51. \ууг. оЬсусй 36; БЕР І 12; Младенов 
7; Ву]акли]а 57; Баигаі 38; ВІосЬ І 32; 
Воізасд 63; Ргізк І 109—110. 

антропологія, антрополог, антропо¬ 
логічний; — р. болг. антропология, бр. 
антрапалогія, п. апігороіо^іа, ч. апі(Ь)- 
гороіо^іе, слц. алігороіо^іа, вл. апі- 
горо1о§і)а, м. антропологи]а, схв. ант- 
рополдги}а, слн. апігороіо^а;— запо¬ 
зичення з французької мови; фр. аліЬ- 
гороіо^іе є суфіксальним утворенням 
від гр. (ЬОрсолоЯб'їгод «той, що говорить 
про людину», яке складається з основ 
слів ау&ршіод «людина» (можливо, ут¬ 
вореного з основ а»(8)р- «чоловік» і 
шл(од) «вигляд», яке зіставляється з гот. 
заіЬап «бачити», лат. зї§пшп «знак», 
укр. сочйти «стежити») і М-уод «слово».— 
Шанский ЗСРЯ І 1, 121; Младенов 7; 
ВІосЬ І 32; Воізаср 63; Ргізк І ПО— 
111.— Див. ще Андрій, логіка, сочйти. 

ану (вигук), ану-ну, ст. ану (XVII— 
XVIII ст.); — р. а ну, [анб], бр. ану, 
анутка, п. апи «нубо, нумо, ну-ну, ав¬ 
жеж; то, отже, тож», нл. апи «ану»; — 
результат злиття підсилювальної част¬ 
ки а і вигуку ну.— 5Ш І 46.— Див. ще 
а1, ну. 

анулювати; — р. аннулйровать, бр. 
ануляваць, п. вл. апи1о\уас, ч. алиіоуа- 
іі, слц. апиіоуаі?, болг. анулйрам, м. 
анулйра, схв. анулйрати, анулисати, 
слн. апиїїгаїі;—запозичення з німець¬ 
кої мови; нім. аппиїїегеп походить від 
слат. аплиііаге «знищувати», утворе¬ 
ного з префікса асі- «до-» і займенника 
пиііиз «ніякий, жодний». — Шанский 
ЗСРЯ І 1, ПО—111; 51. \ууг. оЬсусй 41; 
Ву)акли]а 60.—Див. ще авантюра, 
нуль. 

[ануть] (вигук, яким відганяють ін¬ 
диків) ЛЧерк; — можливо, результат 
злиття вигуку ану з не зовсім ясним еле¬ 
ментом ть, який, може тлумачитися як 
видозміна якоїсь відмінкової форми 
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займенника ти (пор. а ну тебе, а також 
прислівники типу [дбкить, уткіть, там- 
кить\, у яких частка -ть зводиться до 
др. ти — форми дав. в. одн. від ти — 
Німчук Славіст, зб. 152) або як елемент, 
зумовлений впливом вигуку геть.— 
Див. ще ану. 

[анцерада] «непромокальний рибаль¬ 
ський плащ» Мо, [винцерада Мо, він- 
царад Берл] «тс.», [вінцерада] (на Сум¬ 
щині) «плащ, накидка, пильовик»; — 
р. [винцерада, винцарада, винсарада];— 
очевидно, запозичення з італійської мо¬ 
ви; пор. іт. (іеіа) іпсегаіа «клейонка, це- 
рата», пов’язане з сегаіа «вощанка».— 
Фасмер І 318.— Див. ще церата. 

[анцйбол] «чорт», [анцйболот, анцїг 
болотних, анцйбил, анцйбор Н.-Лев., 
О. Ковінька], ст. анцибол'б (XVIII ст.);— 
р. [анцьібал] «болотяний чорт; водя¬ 
ник», [анцйбул, анчйбал, анчйбил] «тс.», 
[анчйболит] (лайливе слово), ч. [апсі- 
Ьеі, ]апсуЬе1 ї «антихрист; чорт»; — не 
зовсім ясне; як давній балтизм у східно¬ 
слов’янських мовах зіставляється (То- 
поров Ваііізііса IX 34—36) з лит. апсіа- 
Ьаі із «качине болото», звідки «той, що на¬ 
лежить до качиного болота, болотяник»; 
припускається також (Кравчук В Я 
1968/4, І21—122) запозичення з че¬ 
ської мови, в якій могло бути результа¬ 
том контамінації слів апсікгізі «анти¬ 
христ» (апсіаз «тс.») і 6’аЬеІ «чорт» (або 
Веііаі «Веліал» — одна з назв Сатани 
у новозавітній і пізнішій християн¬ 
ській літературі, пор. МасЬек Е8ЛС 
37); у такому разі зближення кінцевого 
компонента з основою слова болото від¬ 
булося пізніше. 

[анцияш] «антихрист»; — очевидно, 
запозичення з чеської мови; ч. слц. діал. 
апсіаз «тс.» могло бути утворене з апсі¬ 
кгізі «антихрист» під впливом форм 
власних імен типу Апсігшз, МікиІаз; 
пор. також уг. апіііаі «антихрист»; 
апсгііаі «тс.», яке тлумачиться (МИТЕЗг 
І 158) як евфемістичне скорочення лай¬ 
ливого виразу (аг) Апіікгізгіизаі «Ан¬ 
тихриста» (знах. в. особово-присвійної 
форми). 

анчоус (іхт.) «камса, Еп^гаиііз епсга- 
зісЬоІиз Б.»; — р. анчоус, бр. анчоус. 

п. ст. апсгозу, ч. слц. апсоуіска; — за¬ 
позичення з голландської або німецької 
мови; гол. апзіоуіз, нім. АпзсЬоуіз по¬ 
ходять від фр. апсЬоіз, яке, як і ісп. 
апсйоа, зводиться до баск, апсйи «тс.»; 
менше є підстав для виведення від гр. 
афбр «сардинка».— СІС 59; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 122; Фасмер І 80; Преобр. І 
7; К1и£е—Міігка 25.— Пор. анчуга. 

[анчуга] (іхт.) «анчоус Берл; камса 
Мо»; — схв. анчуга, анчуга; — очевидно, 
результат видозміни назви риби анчоус 
під впливом іт. ассіїща «тс.».— Див. ще 
анчоус. 

аорта;—р. бр. болг. м. аорта, и. 
ч. слц. вл. аогіа, схв. аорта, слн. аог- 
Іа; — запозичення з французької мови: 
фр. аогіе походить від лат. аогіа, що зво¬ 
диться до гр. Аорт^ «бронхи, аорта», 
похідного від етимологічно неясного діє¬ 
слова аєірсо «прив’язую», можливо, спо¬ 
рідненого з лтс. уегі «відчиняти (двері), 
втягати (нитку)», лит. уігуе «мотузка», 
укр. вірьовка.— Шанский ЗСРЯ І 1, 
123; Кораііпзкі 71; Ргізк І 24.— Див. 
ще вірьовка. 

апарат «машина, прилад, пристрій; 
службова установа», апаратна, апарат¬ 
ник, апаратура, ст. апарата, аппарать 
«приладдя, військова амуніція, церков¬ 
ні шати» (XVII—XVIII ст.);— р. ап- 
парат, бр. болг. м. апарат, п. вл. 
нл. арагаі, ч. слц. слн. арагаі, схв. 
апарат; — сучасне апарат запози¬ 
чено з німецької мови; нім. Аррагаі 
«апарат» походить від лат. аррагаіиз, 
що є пасивним дієприкметником від діє¬ 
слова арраго «приготовляю», утворено¬ 
го з префікса асі- (>ар-) «при-, до-» 
і дієслова раго «готую», пов’язаного з 
рано «народжую», спорідненим з лит. 
регеіі «висиджувати»; церковний тер¬ 
мін апарать запозичено з латинської 
мови, можливо, через польське посеред¬ 
ництво.— Тимч. 27; Шанский ЗСРЯ І 
1, 130; КДи£е—Міігка 28; \Уа1сіе—Ноіш. 
II 255—256.— Див. іце авантюра, вй- 
порток. 

апатйт; — р, болг. апатйт, бр. апа¬ 
тит, п. араіуі, ч. слц. араііі, схв. апа¬ 
тит, слн. араііі; — запозичення з 
французької мови; фр. араіііе утворено 



апатія аплодувати 

на базі гр. аяатао «ошукую», алатт) 
«помилка» (мінерал схожий на деякі 
інші); етимологія гр. аяатг) не виясне¬ 
на.— СІС 60; Шанский ЗСРЯ І 1, 123— 
124; 51. \ууг. оЬсусЬ 41; Ргізк І 118. 

апатія, апатичний; — р. болг. апа- 
тия, бр. апатьія, п. слц. араїіа, ч. ара- 
ііе, вл. араіі]‘а, м. апатща, схв. апати]а, 
слн. араіДа; — запозичення з латин¬ 
ської мови; лат. араіЬіа походить від 
гр. сіяа&єіа «байдужість», утвореного 
з частки а-«без-, не-» і основи іменника 
яа&од «відчуття, пристрасть, зворушен¬ 
ня».— СІС 60; Шанский ЗСРЯ І 1, 
124.— Див. ще а-, пафос. 

апелювати, апеляція, ст. апелевати, 
апелліовати, аппеліовати (XVI—XVII 
ст.), апел(л)яція (XVI—XVIII ст.); — 
р. апеллйровать, бр. апеляваць, п. вл. 
ареіо^ас, ч. ареіоуаіі, слц. ареіоуаі’, 
нл. аре1о\уаз, болг. апелйрам, м. апелйра, 
схв. апелйрати, апеловати, слн. ареіі- 
гаіі; — запозичення з латинської мови; 
лат. арреііо «звертаюсь, називаю, апе¬ 
люю» утворене з префікса асі- (>ар-) 
«до-, при-» і дієслова реііо «б’ю, чіпаю, 
торкаюсь», спорідненого з гр. алгХХа 
«народні збори», лтс. ріїііез (у рШіез 
тігзй «приставати до кого»).— СІС 60; 
Тимч. 26; Шанский ЗСРЯ І 1, 124; 
Шаісіе—Ноїт. II 277.— Див. ще аван¬ 
тюра. 

апельсин «помаранча», Іапельсина, 
апальсйн СБН, апальцйн СБН, опальцй- 
ни Ж, опельсйна Ж, опельцина, опальсін 
Кур] «тс.»; — р. апельсйн, бр. апельсін, 
вл. ареїзіпа; — через російське посеред¬ 
ництво запозичено з голландської мо¬ 
ви; гол. арреїзіеп букв, «китайське яб¬ 
луко» утворено під впливом фр. ротте 
сіє СЬіпе «тс.» (апельсин завезено в 
Європу португальцями в XVI ст. з пів¬ 
денного Китаю та Індокитаю).— Моска¬ 
ленко УІЛ 59; Шанский ЗСРЯ І 1, 
125; Фасмер І 80; КДи£е—Міїгка 27. 

апендикс, апендицит; — р. аппен- 
дикс, бр. апендикс, п. арепсіукз, ч. слц. 
арепсііх, болг. апендикс, схв. апендикс, 
слн. арепбікз; — запозичення з латин¬ 
ської мови; лат. аррепсііх «додаток, при¬ 
даток» складається з префікса асі- (>ар-) 
«до-, при-» і основи дієслова репбео 

«звисаю», спорідненого з псл. р§бь, 
рдбіїі, укр. п'ядь, нудити.— СІС 61; 
Шанский ЗСРЯ І 1, 130; \Уа1сІе—Коїш. 
II 280.— Див. ще авантюра, п’ядь, пу- 
дити. 

апетит, ст. ап(п)етить (XVIII ст.);—■ 
р. аппетйт, бр. апетит, п. ареіуі, ч. 
ареіуі, ареіуі, слц. слн. ареШ, вл. аре- 
ііі, болг. м. апетйт, схв. апетит; — 
запозичення з латинської мови; лат. 
арреіТіиз «бажання, прагнення» похо¬ 
дить від арреїо «прагну до чого», утво¬ 
реного з префікса асі- (>ар-) «до-, при-» 
і дієслова реіо «прагну», спорідненого з 
дінд. раіаіі «летить, спускається», дірл. 
аіііі «перо», гр. яєтораї «лечу».— Тимч. 
28; Шанский ЗСРЯ І 1, 131; БЕР І 
13; ЇУаІбе—Ноїт. II 297—298.—Див. 
ще авантюра. 

аплікація, ст. аппл'Ьковати «прикла¬ 
дати, стосувати» (XVIII ст.); — р. ап- 
пликация, бр. апликацьія, п. арі ікас]а, 
ч. аріікасе, слц. аріікасіа, болг. аплика- 
ция, схв. апликацща, слн. арі ікасіа; — 
через польське посередництво запози¬ 
чено з латинської мови; лат. арріісаііо 
«приєднання» пов’язане з дієсловом арр- 
Іісо «прикладаю, приєдную», утвореним 
з префікса аб- (>ар-) «при-, до-» і діє¬ 
слова ріісо «складаю», пов’язаного 
з ріесіо «сплітаю», спорідненим з псл. 
ріеіф, укр. плету.— СІС 61; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 131; КораІіЛзкі 73; Шаібе— 
Ноїт. II 321, 323.— Див. ще авантюра, 
плести. 

аплодувати, заст. аплявдовати; — р. 
аплодйровать, бр. апладзіраваць, п. ст. 
аріаибоищс, ч. аріаибоуаіі, слц. аріаи- 
боуаї’, болг. аплодйрам, м. аплаудйра, 
схв. аплаудйрати, слн. аріаусіїгаіі; — 
першоджерелом обох українських форм 
є лат. арріаибеге «плескати руками», 
утворене з префікса аб- (>ар-) «до-, 
при-» і дієслова ріаибеге «бити, плеска¬ 
ти руками», спорідненого з дісл. Наіг, 
двн. її аг «рівний, плоский»; форма ап¬ 
лодувати пройшла через посередництво 
французької мови (фр. арріаибіг), апляв¬ 
довати зумовлена польським посередни¬ 
цтвом.— Шанский ЗСРЯ І 1, 125; БЕР 
І 13; Баигаї 42; \Уа1бе—Ноїш. II 319.— 
Див. ще авантюра. 
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апломб; — р. бр. болг. апломб, п. 
ч. слд. арІошЬ, слн. арІотЬ; — запози¬ 
чення з французької мови; фр. арІотЬ 
«самовпевненість; рівновага; вертикаль¬ 
не положення» утворене на основі при¬ 
йменника а «до, при, під», що похо¬ 
дить від лат. асі «тс.», та іменника рІотЬ 
«свинець, висок (прилад для визначення 
вертикальної лінії)».— СІС 62; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 126; Кораііпзкі 73; Баигаї 
40.— Див. ще авантюра, пломба. 

апогей; — р. болг. апогей, бр. апо¬ 
гей, п. ч. слц. вл. аро§ешп, схв. апдге}, 
апоге}а, слн. аро§е]; — запозичення з 
новолатинської мови; нлат. аро§аешп 
походить від гр. ало-уаюу «віддаль від 
Землі», утвореного з префікса ало- 
«від», спорідненого з лат. аЬ «тс.», і ети¬ 
мологічно неясного іменника уаїа (у^) 
«земля».— Шанский ЗСРЯ І 1» 126; 
Кораііпзкі 74; БЕР І 13; Ргізк І 282, 
303.— Див. ще абажур. — Пор. гео-. 

апоплексія, апоплексйчний, апоплек¬ 
тичний, ст. апоплектика «апоплексія» 
(XVIII ст.); — р. болг. апоплексия, бр. 
апаилексія, п. ароріекзіа, ч. ароріехіе, 
слц. ароріехіа, схв. апоплексща, слн. 
ароріекзі'іа; — через латинську мову 
(лат. ароріехіа) або безпосередньо запо¬ 
зичено з грецької; гр. алолЯг]£іа утворе¬ 
но від дієслова алол^сгосо «вражаю 
ударом», що складається з префікса 
ало- «від-», спорідненого з лат. аЬ- 
«тс.», і дієслова лЯ^сгосо «б’ю, вражаю», 
спорідненого з лат. ріап^о «б’ю з тріс¬ 
ком», укр. плакати.— СІС 62; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 128; Воізася 795—796; 
\Уа1бе—Ноїт. І 315.— Див. ще абажур, 
плакати. 

апорт (сорт яблук), Хапорта Мак, 
гопорт Мак, гопурти Мак, опорти 
Мак, опортні яблука, ямпорти Мак, 
япорти Мак] «тс.»; — р. апорт, [опорт, 
опорот], бр. болг. апорт, п. [арогіу] 
«апорт, сорт яблук; сорт груші Рігиз 
аизіега», [барогіу, берогіу, бхіершТу, 
]арогі, іаригі, орогіу, риг 1], ч. слц. 
арогі «апорт»; — не зовсім ясне; можли¬ 
во, через польське посередництво запози¬ 
чено з середньоверхньонімецької; свн. 
арїаііег «яблуня» походить від арІаі (нвн. 
АрГеї) «яблуко», спорідненого з псл. 

у)аЬ1ько, укр. яблуко; менш перекон¬ 
лива думка, що джерелом слова є порт. 
Орогіо — назва міста в Португалії 
(Фасмер І 81; Преобр. І 7) або назва 
річки в Чернігівській області Опороть 
(Соболевский Лингв. и арх. зам. 2—3), 
а також припущення про зв’язок з рос. 
[порйть, пореть) «товстіти, жиріти» 
(Меркулова ЗИРЯ II 78—80), до чого 
можна додати ще укр. спбрий «великий, 
чималий».— Шанский ЗСРЯ І 1, 128— 
129; Фасмер—Трубачев І 81. > 

апостол, апостольство; — р. болг. 
апостол, бр. апостал, др. апостол'Ь, п. 
арозіоі, ч. слц. нл. арозіоі, вл. іарозіоі, 
м. апостол, схв. апостол, апостол, слн. 
арозіоі, стел. апостол'Ь; — через старо¬ 
слов’янську мову запозичено з грецької; 
гр. аяосгтоХос; «посланець» пов’язане з 
дієсловом алосгтє^Д) «посилаю», яке 
складається з префікса ало- «геть», 
спорідненого з лат. аЬ- «від-», і дієслова 
сгтєМ.а> «посилаю», спорідненого з укр. 
стелю.— Тимч. 27; Шанский ЗСРЯ І 1, 
129; Фасмер І 81.—Див. ще абажур, 
стелити. 

апостроф «знак ’»;— р. болг. апост¬ 
роф, бр. апостроф, п. ч. слц. вл. аро- 
зігої, м. апостроф, схв. апостроф, апо¬ 
строф, слн. арозітбі; — очевидно, че¬ 
рез посередництво французької мови 
(фр. арозїгорЬе) запозичено з грецької; 
гр. алботрофод «апостроф», букв, «по¬ 
вернутий убік» пов’язане з дієсловом 
алоатрєфео «повертаю», що складається 
з префікса ало- «від-», спорідненого 
з лат. аЬ- «тс.», і дієслова сгтрефо> «вер¬ 
ну, повертаю», пов’язаного з прикмет¬ 
ником сгтрєрЯод «кривий, зігнутий».— 
СІС 63; Шанский ЗСРЯ І 1, 130.— Див. 
ще абажур. 

апробувати, апробатор, апробація, 
ст. аппробовати «схвалити» (XVII ст.), 
аппробація «схвалення» (XVIII ст.); — 
р. апробйровать, бр. апрабаваць, п. вл. 
аргоЬочуас, ч. аргоЬоуаІі, слц. аргоЬо- 
уаі’, болг. апробйрам> схв. апробирати, 
слн. аргоЬїгаІі; — через польське по¬ 
середництво запозичено з латинської 
мови; лат. арргоЬо «схвалюю», арргоЬа- 
Ііо «схвалення» утворено з префікса аб- 
(>ар-) «при-, до-» і дієслова ргоЬо «про¬ 
бую, схвалюю».—СІС 63—64; Тимч. 28; 
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Шанский ЗСРЯ І 1, 132—133; 51. шуг. 
оЬсусЬ 44.— Див. ще авантюра, проба. 

[апсйк] (вигук, яким відганяють ко¬ 
та) ВеЛ; — бр. апсік «тс.»; — складне 
утворення з підсилювальної частки а1 
і вигуку псик (див.). 

аптека, аптекар, [аптйка Шейк, об¬ 
ік ека Пі, обтекар Пі, оптека, аптекар], 
ст. аптйка (1596), аптека, апатЬка, 
аптйка (XVI ст.), абтека «аптека; лі¬ 
ки» (XVII ст.); — р. болг. аптека, бр. 
аптзка, п. аріека, [аріука], ст. ароіека, 
ч. араіука, слц. араіека, араііека, вл. 
ароіека, аріука, нл. (Ь)аріе(і)ка, м. 
аптека, схв. апотека, слн. ароіека; -— 
через західнослов’янське і, можливо, 
німецьке посередництво запозичено з ла¬ 
тинської мови; лат. ароіЬбса походить 
від гр. ало'&'Г} игі «склад», пов’язаного з 
дієсловом алотіФгірі «відкладаю, хо¬ 
ваю, зберігаю», утвореним з префікса 
аяо- «від-», спорідненого з лат. аЬ- 
«тс.», і дієслова те&ррі «кладу», спорід¬ 
неного з псл. сіеіі, укр. дівати.— Аку- 
ленко 134; Шанский ЗСРЯ І 1, 133; 
Фасмер І 82; НйШ-^огІЬ 15; $1. 
\ууг. оЬсусЬ 44; МасЬек ЕЗ.ІС 37; Засіп.— 
Аііх. V^VЬ. І 22—23; Ргізк І 670; Воі- 
5ас^ 969. — Див. ще абажур, діти2, 
тека. 

[а-пуль] (вигук, яким відганяють ін¬ 
диків) Мо; — складне утворення з під¬ 
силювальної частки а і вигуку пуль, 
вживаного для підкликання індиків.— 
Див. ще а1, пул я. 

ар;— р. бр. болг. м. ар, п. ч. вл. аг, 
слц. слн. аг, схв. ар; — запозичення з 
французької мови; фр. аге «сто квадрат¬ 
них метрів» (міра землі, введена декретом 
республіки в 1795 р.) походить з лат. 
агеа «вільне місце, двір», утвореного від 
дієслова агеге «висушувати», спорідне¬ 
ного з дінд. азаЬ «попіл, пил», вірм. ага- 
геш «висушую», гот. ах£о «попіл» і, 
можливо, укр. ознйця «отвір для диму 
в даху».— СІС 64; Шанский ЗСРЯ І 
1, 134; НоІиЬ — Кор. 61; БЕР І 13; 
Баигаі 46; Таїсіє—Ноіт. І 65.— Пор. 
ОЗНЙЦЯ. 

араб, [арабець, арабйн Г, Ж], ара¬ 
бізм, арабіст, арабістика, Аравія, [Ара- 
бія, арабщина1; — р. бр. араб, п. ч. 
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слц. вл. АгаЬ, болг. арабйн, схв. Араб- 
ланин, слн. АгаЬес, стел, араклишш-к 
аравига; — запозичення з французької 
мови; фр. агаЬе походить від лат. агаЬиз, 
що зводиться до ар. 'ЯгаЬ «араб»; форму 
Аравія через старослов’янську мову за¬ 
позичено з грецької (гр. ’Арофіа).— 
Шанский ЗСРЯ І 1, 134; Фасмер І 82; 
Баигаї 44; БокоізсЬ 8—9.— Пор. арап. 

арабеска; — р. бр. болг. м. арабеска, 
п. агаЬезк, агаЬезка, ч. слц. вл. агаЬез- 
ка, схв. арабеска, арабеска, слн. ага¬ 
Ьезка; — запозичення з французької мо¬ 
ви; фр. агаЬезцие «арабеск, позиція 
у класичному балеті; арабески, орнамент 
в арабському стилі» походить від іт. 
агаЬезсо «арабський, в арабському сти¬ 
лі», утвореного від етноніма агаЬо 
«араб».— СІС 64; Шанский ЗСРЯ І 1, 
134; Кораііпзкі 77; Баигаі 44.— Див. 
ще араб. 

арак «міцний алкогольний напій з 
рису або пальмового соку», [гарак] 
«ром»; — р. арак, п. ч. слц. вл. агак, 
схв. арак, слн. агак; — запозичення з за¬ 
хідноєвропейських мов; фр. агаск, агак, 
нім. Аггак походять від ар. ‘агац «паль¬ 
мовий сік».— Фасмер І 82—83; КО 
22/1, 133; Засіп.— Аііг. УШ. І 24; 
Баигаі 44.— Пор. ракія. 

арап «негр», арапин, [гарап, орап, 
орапеня), ст. арап'Ь, арапинь 
(XVII ст.); — р. бр. арап, болг. арап, 
арапин, м. арап, арапин, схв. Арап, 
Арапин «тс.»; — запозичення з турець¬ 
кої мови; тур. Агар «араб; негр» похо¬ 
дить від ар. ‘атаЬ «араб».— Баскаков 
Тюркизмьі 265; Фасмер—Трубачев І 
83; Засіп.— Аііг. І 24.— Див. ще 
араб. 

аралій, арапник — див. гарапник. 
арахіс (бот.) «земляний горіх, Ага- 

сЬіз Ьуро§аеа Б.»; — р. болг. арахис, 
бр. арахіс, п. агасЬісІу (мн.), ч. слн. ага- 
5ЇсІ, слц. агасЬісІа,, схв. араиїйд; — за¬ 
своєна книжним шляхом латинська но¬ 
менклатурна назва; лат. агасЬіз «рід 
бобової рослини», агасЬісіпа «луго¬ 
вий горошок» походять від гр. ара^і^а 
«різновид горошку, БаіЬугиз атрЬі- 
сагриз», арахоє (<аракод), зменш, 
арахід «БаіЬугиз аппииз», етимологія 
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яких не встановлена.— СІС 64; Шан- 
ский ЗСРЯ І 1, 135; Оаигаі 44; Ргізк 
І 128, 129, 130. 

[аралії] «дишло гарби» Г, Ж, Іариш] 
«тс.»; — болг. артьіи «дишло»; — запо¬ 
зичення з турецької або кримсько-та¬ 
тарської мови; тур. [агі$] «дишло, го¬ 
лоблям, крим.-тат. кумик. тат. діал. 
уз*5. діал. арьии «тс.» мають відповідник 
у каз. арьіс «тс.» і, можливо, є похідними 
від *аг(і)- «з’єднувати».— Болдьірев 
Тюркизмьі 48; Радлов І 1, 277; Севор- 
тян 189—191. 

арбітр, арбітраж, ст. арбитер'ь 
(XVII ст.); — р. арбйтр, бр. арбітр, 
п. ч. слц. агЬііег, вл. агЬіігага, болг. 
арбйт'ьр, м. арбйтер, схв. арбитар, 
слн. агЬііег; — запозичення з французь¬ 
кої мови; фр. агЬііге походить від лат. 
агЬііег «свідок, посередник, мировий 
суддя», можливо, утвореного від етимо¬ 
логічно неясного ай-Ьаеіеге (аб-Ьїіеге) 
«приходити».— СІС 64—65; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 136; Таїсіє—Нойп. І 62; 
Егпопі—-МеіІІеі І 43. 

аргамак «кінь арабської породи»;— 
р. бр. аргамак; — відоме лише східно¬ 
слов’янським мовам запозичення з 
тюркських мов; тат. чаг. аруамак «тс.» 
(більш поширений варіант у тюркських 
мовах — каз. туркм. алт. аргьімак, кирг. 
аргьшак «тс.») виводиться від тюрксь¬ 
кої основи арга-/аргьі- «скакати»; зістав¬ 
ляється також з ар. гитак «поганий кінь; 
конюх», пор. ар. гатаЬа «скакати галопом» 
(Преобр. І 7-—8); менш переконливе ви¬ 
ведення від тюрської основи аруа «сила, 
спритність» (Шанский ЗСРЯ І 1, 136).— 
Фасмер—Трубачев І 84; Одинцов 104; 
Аракин Тюркизмьі 139; Сетаров Тюркиз- 
мьг 233; Никольский ФЗ 18*93/5—6, 37; 
Засіп.—Аііг. У\\Пз. і 26; Севортян 171; 
Дмитриев 522.— Пор. румак. 

[аргат] «найманий робітник; робітник 
на запорізьких риболовецьких промислах; 
бездомний бродяга», [аргат, арґот] «тс.» 
Ж, [арґатар] «роботодавець» Ж, арга- 
тувати] «батракувати» Ж, Пі;—болг. 
аргат, аргатин, м. аргат, аргатин, схв. 
аргатин; — запозичено з новогрецької 
мови, очевидно, через посередництво 
турецької чи румунської (тур. ігдаі, 

рум. аг§аі «тс.»); нгр. ар'уатгід «робіт¬ 
ник, ремісник», єр^атт]б «робітник» є 
похідним від гр. єр^а^ораї «працюю», 
єрцоу «праця», спорідненим з двн. суєгс 
«праця», туегаЬ, нвн. \Уегк, ав. уагзгзш 
«тс.»; припускається також (Сгащаіа 
199—200) запозичення з турецької мови 
через грецьке посередництво.— Поно- 
марів Мовозн. 1973/5, 64; Вегп. І ЗО; 
БЕР І 14; Младенов 8; Засіп.— Аііг. 
У\¥Ь. І 26; Мікі. Е\У 4; Ргізк І 548— 
549. 

аргон; — р. бр. болг. аргон, п. ч. 
вл. агцоп, слц. аг£оп, схв. аргон, слн. 
аг§оп; — нове штучне утворення (лат. 
Аг§оп) від гр. ар^о^ «бездіяльний», що 
складається з частки а- «не-» і основи 
іменника Ір-уоу «діяльність», запропоно¬ 
ване в 1894 р. з огляду на хімічну інерт¬ 
ність цього газу.— Волков 80; Фигу- 
ровский 53.— Див. ще а-, аргат. 

аргонавт; — р. болг. аргонавт, бр, 
арганйут, п. аг§опаисі, ч. аг§опаиіі, 
слц. аг§опаиі, схв. аргонаут , слн. аг§о- 
пауі; — запозичення з грецької мови; 
гр. ар7бУа6тг)е «учасник плавання на 
кораблі «Арго» за золотим руном» є 
складним утворенням з ’Ар^ш «швидка» 
(назва корабля), пов’язаного з прикмет¬ 
ником сфтуод «швидкий, блискучий», 
спорідненим з лат. аг£епіиш «срібло», 
аг§ио «показую, виясняю», та уаиттіе 
«моряк, плавець», похідного від уосбд 
«корабель», спорідненого з лат. пауіз, 
дінд. паиз, перс, пау, дірл. пай.— 
СІС 65; Шанский ЗСРЯ І 1, 137; ЗІ. 
уууг. оЬсусЬ 46; Ргізк І 132—133, II 
292—293.— Див. ще аргумент. 

аргонія, аргднія, арґінія, арґіня — 
див. георгїнія. 

аргумент, аргументація, аргументу¬ 
вати, ст. ар'ькгумен'ьть (XVI ст.), арк- 
гумешіїь (1596), аргументація (XVII ст.), 
аркгументует'ь (XVI ст.), аргументую¬ 
чи (1596);—р. бр. болг. м. аргумент, 
п. ч. слц. вл. аг§шпеп1, схв. аргу- 
мен(а)т, слн. аг§йтепі; — запозичення 
з латинської мови; лат. аг^итепіит, 
аг§итепіаге є похідними від дієслова 
аг§иеге «показувати, виясняти, доводи¬ 
ти, стверджувати», спорідненого з гр. 

^«білий, блискучий», дінд. аг]ипа1і 
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арена арим’як 

«білий», хет. Кагкіз «білий, світлий», 
тох. А агкі, тох. Б агкш «тс.».— СІС 
65; Л^аісіе — Ноіш. І 67; Ргізк І 132— 
133. 

арена; — р. болг. м. схв. арена, 
бр. арзна, п. вл. агепа, ч. слц. слн. аге- 
па; — пізнє запозичення з латинської 
мови, можливо, через польську чи росій¬ 
ську; лат. агепа (іїагепа) «пісок, піщане 
місце», згодом «площа, посилана піском, 
місце бою» етимологічно не з’ясоване.— 
СІС 65; Шанский ЗСРЯ І 1, 138; Кора- 
Ііпзкі 80; Таїсіє—Ноїт. І 634. 

[аретій] «баран» Ж; —запозичення 
з румунської мови; рум. агеїе «баран» 
походить від лат. агіез, агіеііз «тс.», 
спорідненого з гр. єркрод «баранець», 
вірм. ог-оі «вівця», можливо, також 
лит. ]егаз «ягня», лтс. ]егз «тс.», ще 
менш імовірно — з стел, гарнім «вов¬ 
на», укр. ярка «молода вівця».— 5сЬе- 
Іибко 125; УгаЬіе Котапозіауіса 14, 
128; Сгапіаіа 199; БІЖМ 40; Ри$сагіи 
10; \уа1 сіє—Ноїт. І 67. 

арешт, арештант, арештувати, 
[рештант Ж, орешт, арештувати], ст. 
ареште (XVII ст.), аресть (XVIII ст.), 
арестую ' (XVI ст.), арештованеє 
(XVII ст.), арештують (XVII ст.); — 
р. арест, бр. аришт, п. агезгі, ч. вл. 
агезі, [(й)агезі], слц. агезі, [огезі], болг. 
арест, аресто, схв. арест, арииїте, 
слн. агезі; — запозичення з німецької 
мови; нім. Аггезі походить від фр. ст. 
аггезі, яке зводиться до слат. аггезіит, 
пов’язаного з дієсловом аггезіаге «зу¬ 
пиняти, затримувати», утвореного з пре¬ 
фікса асі- «при-, до-» і дієслова гезіаге 
«залишатися, чинити опір», яке в свою 
чергу складається з префікса ге- (гесі-) 
і дієслова зіаге «стояти», спорідненого з 
псл. зіаіі, укр. стати', характер наголо¬ 
су ставить' під сумнів припущення 
(Вгііскпег 6; КісЬЬагсІі 31; Шелудько 
21; Фасмер І 85) про польське посеред¬ 
ництво; засвідчений у Франка варіант 
арешт пояснюється пізнішим польським 
впливом (пор. пізніше рос. арест)', по¬ 
хідне арештант, можливо, запозичено 
з французької мови; фр. ст. аггезіапі 
є переоформленням під впливом іменни¬ 
ків на -апі дієприкметника мин. часу 
аггезіаі «затриманий» (лат. аггезіаіиз); 

Фасмер виводить цю форму з нім. Аггез¬ 
іапі (від лат. аггезіапз), первісно «той, 
хто затримує», з XVIII ст. «той, кого за¬ 
тримують»; у такому разі укр. ареш¬ 
тант не раніше, ніж з XVIII ст.— Аку- 
ленко 134; Шанский ЗСРЯ І 1, 139—140; 
51. \ууг. оЬсусЬ 46; МасЬек Е5.ІС 38; 
Засіп.— Аіі2. У\УЬ. І 26; КДи§е—Міігка 
31.— Див. ще авантюра, стати. 

арештувати (заст.) «озброїти» Пі, 
арештований «озброєний, спорядже¬ 
ний»; — очевидно, результат контамі¬ 
нації слів арешт і риштувати «спо¬ 
ряджати» (див.). 

ар’єргард; — р. арьергард, бр. ар'¬ 
єргард, п. агіег§агба, агіег^и’агсііа, слц. 
агіег§агсіа, болг. ариергард, схв. ари- 
}ергйрда; — запозичення з французької 
мови; фр. аггіеге-§агсіе «охорона тилу» 
складається з прислівника аггіеге «по¬ 
заду», що походить від нар.-лат. *асІ- 
геїгб «тс.», утвореного з префікса аб- 
«до-, при-» і геігб «назад», похідного 
від префікса ге-, та іменника §агсіе 
«сторожа, охорона, загін», похідного від 
§агс1ег (<§иагсіег) «охороняти».— СІС 
66; Шанский ЗСРЯ І 1, 157; Фасмер І 
92; Баигаї 49, 354; ВІосЬ І 45, 327.— 
Див. ще авантюра, гвардія, реакція. 

арик «зрошувальний канал»; — р. 
бр. арьік, п. ч. агук; — пізнє запозичен¬ 
ня з тюркських мов, очевидно, середньо¬ 
азіатських, через посередництво росій¬ 
ської; кирг. каз. тат. арик, тур. апк, 
агк, аз. арх етимологічно не з’ясовані, 
можливо, похідні від кореня *аг- «про¬ 
тікати, просякати».— Шанский ЗСРЯ І 
1, 157;Севортян 188—189; Радлов І 267, 
269; Дмитриев 523.—Пор. арх. 

[арим’як] «кобеняк, довгий з відло¬ 
гами чоловічий одяг з овечого сукна» 
Л, [арм’як] «тс.» Л; — р. армяк, ст. ор- 
мяк (1582), армяк (XVI ст.), бр. армяк, 
п. слц. агтіак, ч. агт]ак; ■— запозичене 
з тюркських мов, очевидно, через ро¬ 
сійську; тат. армак «одяг халатного 
крою з верблюжої шерсті», каз. дрмдк 
«тканина з верблюжої пряжі» походять 
від тюрк, кореня ар- «прясти, плести».— 
Шанский ЗСРЯ 1 1, 145; Козьірев Тюр- 
кизмьі 21; Фасмер І 88; Преобр. І 8; 
ЗСБМ І 149; Севортян544—545; Радлов 
І 801; Кашзіесіі 300.— Пор. гармак. 
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аристократ Арій 

аристократ, аристократйзм, аристо¬ 
кратія, аристократйчний, ст. аристо- 
крація (XVII ст.); — р. болт. м. аристо¬ 
крат, бр. арьістакрат, п. агузіокгаіа, 
ч. слц. вл. агізіокгаі, нл. агізіокгаіі]а, 
схв. аристократа, аристократ, слн. 
агізіокгаі; — запозичене з німецької або 
французької мови через посередництво 
польської і, пізніше, російської мов; нім. 
Агізіоктаі, фр. атіосгаіе походять від 
гр. аріегтоиратцд, утвореного з основ 
прикметника арісттод «перший, кращий, 
знатний» (вищ. ступінь від етимологіч¬ 
но неясного ареііоу «тс.») та іменника 
нратод «сила, влада», очевидно, спорід¬ 
неного з дінд. кгаіи- «сила, розум, во¬ 
ля», ав. хгаіи- «розум, воля», гот. Ьаг- 
сіиз «твердий, жорстокий».— СІС 66; 
ШсЬЬагсІі 31; Шанский ЗСРЯ І 1, 141; 
Фасмер І 86; Кораіігізкі 86; Ргізк І 
136, 140, II 8—10. 

арифметика, арифметичний, ст. 
арифмитикия (XV ст.), аритметика 
(XVI ст.), аривметика (1627), аритме- 
тичний (XVIII ст.); — р. арифметика, 
бр. арьіфметьіка, п. агуітеіука, ч. слц. 
вл. агіітеііка, ч. ст. агізтеііка, агіг- 
теігка, болг. м. аритметика, схв. арит¬ 
метика, слн. агіітеііка, стел. аридМи- 
тикия; — запозичено в східнослов’ян¬ 
ські мови з грецької; гр. арі/вр/цтіи^ 
«арифметика» є субстантивованою фор¬ 
мою жін. р. прикметника арідрцтіхбд 
«вправний у лічбі» (з виразу аргііртуин'г) 
те ПУТ) «мистецтво лічби»), похідного від 
прикметника аріОргугод «числимий», ут¬ 
вореного від іменника аріОрод «кіль¬ 
кість, число» чи дієслова аріОресо «лі¬ 
чу», спорідненого, можливо, з двн. гСт 
«число, ряд», дірл. гїт «число», лат. гї- 
іиз «вживання; звичай»; сучасна форма 
постала, очевидно, з старого варіанта 
арифмитикия (відомого вже з Х\7ст.) під 
впливом п. агуітеіука і перейшла до ро¬ 
сійської мови, звідки в пізній період пов¬ 
торно з’явилася і в українській; форма 
аритметика (з лат. агііЬтеІіса) при¬ 
йшла через польське посередництво.— 
СЇС66; Тимч. 31; Шанский ЗСРЯ І 1,142; 
Фасмер І 86; Кораіігізкі 86; Ргізк І 139. 

Іариш] (вигук, яким відганяють 
овець), [гариї, герш] «тс.» Мо; — склад¬ 
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не утворення (в останніх двох варіантах 
фонетично видозмінене) з підсилюваль¬ 
ної частки а та вигуку рим, що є, оче¬ 
видно, видозміною вигуку рист.— Див. 
ще а1, рист. 

[арідник] (гуц.) «чорт; злий дух»; — 
очевидно, як і р. [аред] «тс.; старий і 
злий чарівник; скупердяй; злий, жор¬ 
стокий дід», походить від Яред — імені 
біблійного чоловіка, що прожив нібито 
962 роки; припущення про зв’язок з 
ім’ям Ірод ()апоте 5утЬ. Рогтеаскнузкі 
II 266) або з рум. агісі «сухий; безплід¬ 
ний» (ЗсЬеІибко 125) сумнівні.— Франко 
ЕЗб 10, 9; Фасмер ї 85; Преобр. І 8. 

арієць, арійський; — р. болг. арйец, 

бр. арйец, п. агущгук, ч. слц. Агцес, 
вл. Агі), схв. Арщанац, Арщевац, слн. 
агцес; — запозичення з німецької мо¬ 
ви; нім. Агіег «арієць», агізсЬ «арійсь¬ 
кий» походять від індоіранського 
агуа- (пор. дінд, агуа- «вільний, шанов¬ 
ний, величний; арієць», ав. аігуа- «арі¬ 
єць», згодом — назва індоєвропейського 
(індоіранського) населення Індії й Іра¬ 
ну на противагу «кольоровим» абориге¬ 
нам); дінд. агуа- пов’язане з агуа- 
«той, що неухильно прагне, відданий 
(тут релігії індоіранців, на противагу 
чужинцям)», похідним від дієслова аг- 
«приводити в рух; рухатися, іти, пряму¬ 
вати, досягати» (г-ссЬаіі «досягає»), спо¬ 
рідненого з гр. £р-%о-раі(<*ер-аио-р,аі) 
«приходжу»; зближення з гр. аріатод 
«найкращий» (К1и§е—Міігка ЗО) сум¬ 
нівне.— Сгаззшапп 98—99, 105, 110, 
185; Вагііюіотае 183—184; Ргізк І 572; 
Воізас^ 287. 

Арій, ст. Арий (1400); —~р. Арий, п. 
Агіизг, ч. Агіиз, болг. Ари, схв. Арще, 
стел, арии; —запозичення з грецької 
мови; гр. ’'Ареюд «Ареїв, присвячений 
Ареєві (богові війни в . давніх греків)», 
звідки також «військовий, бойовий», 
походить від ''Арле «бог війни», спо¬ 
рідненого з гр. арт] «біда, нещастя, 
загибель», походження якого не з’ясо¬ 
вано; виводиться також (Петровский 
56) від гебр. ’агіе (’ап) «лев».— Илчев 
52; Ргізк І 136—137. 



аркіш йрія 

арія, аріозо; — р. болг. ария, бр. 
арьія, п. агіа, ч. агіе, слц. агіа, вл. агііа, 
м. ари]а, схв. ари]а, ари]а, слн. агі- 
Іа; — запозичення з італійської мови; 
іт. агіа «пісня; мелодія» пов’язане з 
агіа «повітря», яке походить від форми 
знах. в. одн. аега латинського аег «по¬ 
вітря; імла, туман», запозиченого з гре¬ 
цької мови (гр. аур), або від прикметни¬ 
ка жін. р. лат. аегіа «повітряна», по¬ 
хідного від ае г «повітря»; менш перекон¬ 
ливе виведення (НоІиЬ—Ьуег 84) іт. 
агіа від_ лат. агеа «площа».— СІС 67; 
Шанский ЗОРЯ І 1, 143; Фасмер І 86; 
Маргаряя ЗИРЯ VI 91; Кораііпзкі 82; 
Егпоиі—Меіііеі І 11; К1и§е—Міігка 
ЗО.— Див. ще аеростат. 

[аріяка] (лайливе) «розбишака» Я, 
Ва; — очевидно, пов’язане з аріанин 
(*арій) «представник аріанства, релі¬ 
гійної течії, єретичної щодо правосла¬ 
в’я й католицтва, поширеної на Україні 
вгХУІ—XVII ст.» (пор. стел, аридми 
лрииті «послідовники Арія», др. ариа- 
не (1073), укр. ст. аріанскьій, XVII ст.), 
звідки пізніше перен. «єретик (лайливе); 
розбишака»; назва секти, відомої з IV ст. 
н. е., походить від імені священика 
Арія, що в цей час жив у м. Александ- 
рії.— Див. ще Арій. 

арка; — р. бр. болг. м. арка, п. 
(рідк.) агк, ст. агкиз; — запозичено з 
італійської мови, очевидно, через росій¬ 
ську, де слово набуло закінчення -а 
(зам. -о) внаслідок акання; іт. агео «ду¬ 
га, вигин; лук; арка» походить від лат. 
агсиз «тс.», спорідненого з гот. агЬагпа 
(<*аг-Ь\уа-гпа) «стріла», дангл. еагЬ 
«тс.».— СІС 67; Шанский ЗСРЯ І 1, 
143; ВІосЬ І 39; \Уа1с1е—Ноіш. І 64; 
Егпоиі—Меіііеі І 44. 

Аркадій, ст. Аркаді{и) «довліючі^и)» 
(1627); — р. ’Аркадий, бр. Аркадзь, Ар- 
кадзій, п. Агкасііизг, болг. Аркади(й), 
схв. Агка<Іі]е; — запозичення з грецької 
мови; гр. ’Архад, ’Архабое «житель Арка- 
дії» походить від топоніма ’Архабіа «Ар¬ 
кад ія», який пов’язується з ар хто 5, арход 
«ведмідь, ведмедиця», згодом «північний» 
внаслідок перенесення значення від наз¬ 
ви північного сузір’я («Північна Вед¬ 
медиця»); споріднене з дінд. гкза-, ав. 

агіа, вірм. аг], лат. цгзиз «тс.»; Беринда 
(180) виводить ім’я Аркадій, очевидно, 
від гр. архєа> «протистою, вистачаю».— 
Петровский 57; Суперанская 75; Илчев 
53; Ргізк І 141—142. 

аркан1 «товстий мотузок із зашмор¬ 
гом, яким ловлять коней», [оркан\, ар¬ 
канити, ст. аркан'ь (XVIII ст.); — р. бр. 
болг. аркан, п. агкап; — запозичення 
з тюркських мов; крим.-тат. тат. каз. 
чаг. аркан «товстий мотузок, канат», 
тур. иг§ап «тс.», балкар, а^ап «аркан, 
ласо» походять від пратюркської діє¬ 
слівної основи а^і-/а^а- (<*аг-) «ви¬ 
ти, плести»; посередництво російської 
мови при запозиченні в українську 
(Шанский ЗСРЯ І 1, 143) сумнівне.— 
Фасмер І 86; Засіп.— Аііг. V\VЬ. І 27— 
28; Севортян 175—176; Егоров 52.— 
Пор. оркан. 

аркан2 «гуцульський чоловічий та¬ 
нець», [гаркан] Ж, [арган] Vіпсеп2; — 
ч. слц. агкап (з укр.); — семантика 
слова розвинулася в українській мові 
на грунті первісного значення «мотузок»; 
рум. агсап (агсапа) «народний танець» 
походить, очевидно, з української мо¬ 
ви.— Сгап]‘а1а 200; ОБРМ 39.— Див. 
ще аркан1. 

аркебуз, аркебуза, гаркебуз, ст. гар- 
кабуз'ь (1564), аркабузь (1572); — р. ар¬ 
кебуз, ст. аркобуз, бр. схв. аркебуза, 
п. агкаЬиг, агкеЬиг, заст. агкіеЬиг, аг- 
кеЬига, ЬагкаЬш, ч. агкеЬига, агкаЬига, 
слц. слн. агкеЬига, болг. аркебуз; — 
запозичено з німецької мови, очевидно, 
через посередництво польської; нім. Аг- 
кеЬйзе, як і фр. а^иеЬизе, зводяться до 
іт. агсЬіЬи§іо, агсЬоЬи§іо, агсоЬи§іо «ар¬ 
кебуз», що виникло з свн. ЬакепЬйЬзе 
«тс.», утвореного з іменників Ьакеп 
«крюк, гак» і ЬііЬзе «отвір; гармата з де¬ 
рева», яке походить від нар.-лат. Ьихіз 
«виріб із самшитового дерева», пор. лат. 
Ьихиз «самшит»; свн. ЬакепЬііЬзе було 
переоформлене в італійській мові під 
впливом іт. агсо «дуга, лук».— СІС 
67; Тимч. 32, 509; Шанский ЗСРЯ І 1, 
143—144; Фасмер І 87; Вгііскпег 6—7; 
Оацгаі 49; К1и£е^-Міігка 279.— Див. 
ще гак1.—Пор. арка. 

аркіш — див. оркіш. 
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аркуш арнаутка 

аркуш, арку шат., ст. аркушь (1570);— 
р. [аркуш], бр. аркуш, ст. аркушь 
(1557), ч. агсЬ, ст. агк, слц. Ьагок, схв. 
арак, арак; — запозичення з польської 
мови; п. агкизг «будь-яка розпростерта 
маса (бляхи, вати, паперу) певної міри» 
походить від лат. агсиз «дуга; лук; ар¬ 
ка»; значення «одиниця виміру, папір» 
розвинулось через значення «зігнутий 
папір, сувій», можливо, від вигляду па¬ 
перу, що сушиться, або під впливом ні¬ 
мецької мови, в якій Во§еп означає 
«лук» і «аркуш паперу» (Булаховський 
Нариси 128); похідне арку шат утворено 
на українському грунті.— Тимч. 32; 
ШсЬЬагсіі 31; Фасмер І 87; ЗСБМ І 148; 
5\У 158; Вгйскпег 7; Засіп.— Аііг. У\УЬ. 
І 28.— Див. ще арка. 

арматура «устаткування, прилади; 
прикраси із зброї», арматурник, ст. ар¬ 
матура «зброя, воєнний риштунок» 
(1634);—р. бр. болг. м. схв. армату¬ 
ра, п. ч. вл. агтаіига, п. ст. агтаіи- 
га «зброя навколо герба», слц. слн. аг- 
таійга; —запозичено з середньола¬ 
тинської мови через польську; слат. аг- 
таійга «озброєння, види зброї» пов’яза¬ 
не з лат. агшаге «озброювати».— СІС 
67; Тимч. 33; Шанский ЗСРЯ І 1, 145; 
Фасмер І 87; 31. 'сууг. оЬсусЬ 47; \Уа1с1е— 
Ноїш. І 67—68.— Див. ще армія. 

[армев] «віл з червоними і білими 
смугами» Ж, [арміла] «тс.» ВеЛ, Іарме- 
лйстий] «перістий (віл)» ВеЛ, Ж; — не¬ 
ясне; можливо, давнє запозичення з 
східнороманських говорів; пор. аром, 
агша «оздоба, прикраса», що походить 
від лат. агша «зброя», рум. агт «стегно 
задньої ноги», пов’язане з лат. агтиз 
«рука, лопатка, передня нога» (пор. 
укр. коза бедра «ряба, з плямами на 
бедрах»), агтіїїа «браслет, обруч»; ви¬ 
водиться також (Кравчук Карп. диал. 
и оном. 119—124; ВЯ 1968/4, 120) від 
назви перістих птахів [армелик (армі- 
лок, армілка)] «щиголь, зяблик»; кін¬ 
цеве в замість л у армев—результат діа¬ 
лектної фонетичної зміни.— Рц$сагіц І 
Ш; РараЬа§і 145; ЇУаІсІе—Ноїш. І 68— 
69; Егпоиі — МеШеі І 47.— Пор. ар¬ 
мія, армелик. 

[армелик] (орн.) «щиголь, Ргіп§і11а 
сагсіиеііз; зяблик, Ргіп§і11а соеІеЬз Б.» 
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ВеНЗн, [армілок, армілка, арміука] «тс.» 
тж, [арматка] «тс.; костогриз, СоссоіЬга- 
изіез уи1§агіз Вгізз.» ВеНЗн, ВеЛ; — оче¬ 
видно, пов’язане з [арміла, армелйс- 
тий] «перістий (віл)» з огляду на стро¬ 
катість забарвлення птаха (пор. армелик 
квіткастий ВеЛ); виводиться також 
(Кравчук Карп. диал. и оном. 119—124; 
ВЯ 1968/4, 120) від двн. атаго «вівсян¬ 
ка», свн. атег «тс.».— Пор. армев. 

армія, армієць, [вармія] Г, [армува¬ 
ти] «озброювати» Ж, ст. армея (1627); — 
р. болг. армия, бр. армія, п. агшіа, вл. 
агте]а, агтї]*а, м. арми}а, схв. армща, 
слн. агші]а; — запозичено з німецької 
або французької мови, можливо, через 
польське посередництво; нім. Агтее 
«тс.», агтіегеп «озброювати», фр. агтее 
«армія», агтег «озброювати» походять від 
лат. агша «зброя», агтаге «озброювати, 
споряджати», спорідненого з лат. аг¬ 
тиз «верхня частина руки», псл. *огшо, 
укр. рамено, або з гр. ар|хєуод «з’єдна¬ 
ний, пригнаний», псл. ]'агьть, укр. 
ярмо; поширена раніше форма армея 
замінена сучасним варіантом за анало¬ 
гією до форм на -ія.— СІС 68; Шанский 
І 1, 145; Фасмер І 87; Кравчук ВЯ 
1968/4, 122; Засіп.— Аііг. 'ЧШ. І 29; 
Кіи§е—Міігка 31; Баигаі 48; Егпоиі— 
МеШеі І 46—47; УУаІсІе—Ноїт. І 67— 
68.— Пор. рамено, ярмо. 

арнаут (заст.) «албанець», [арнавт] 
«тс.» Ж; —р. [арнаут], п. ч. Агпаиі, 
болг. арпаутин, схв. Арнаути, слн. 
Агпауі; — запозичення з турецької мо¬ 
ви; тур. Атаці, Агпауіі, Агпауці «тс.» 
походить від гр. ’АрРауітцд (>’Аруа- 
РДцд), пізніше ’АЯфауіттід, ’АХрауод, 
утвореного від назви міста лат. АгЬа- 
гіига, гр. ’А^росублюХіс;.— Фасмер І 88; 
Засіп.— Аііг. У¥Ь. І 29—30; Радлов І 
303—304. 

арнаутка «сорт ярої пшениці» СУМ, 
Ж, [арнаг^тЖ, арнаутаПі, орнаута, ор- 
наутка, арнавтЖ] «тс.»;—р. бр. арнаут¬ 
ка, п. ч. агпаиіка;— походять, очевидно, 
від тур. Агпауці«албанський» як назви 
сорту пшениці; пор. тур. атаці сіапзі 
(сорт проса, букв, «албанське просо»).— 
Фасмер 188; Даль І 59; Засіп.— Аііг. У\УЬ. 
1 29—30; Радлов І 303; ЖокоізсЬ 10.— 
Див. ще арнаут.— Пор. гарнівка. 



арніка артерія 

арніка (бот.) «Агпіса топіапа Б.», 
[арлік О, арнік, арника] «тс.»; — р. болг. 
арника, п. слц. агпіка, ч. агпіка, агпу- 
ка, слн. агпіка; — запозичення з ново- 
латинської мови (діалектні форми, оче¬ 
видно, з румунської, пор. Кравчук В Я 
1968/4, 120); нлат. агпіса етимологічно 
неясне; непереконливим видається по¬ 
в’язання з гр. ятарріхт) «рослина, що 
спонукає до чхання», похідним від ятар- 
гораї «чхаю», ятарсо, *ята!р<» «тс.» (3\¥ 
І 59). 

аромат СУМ, Ж, ароматизація, аро- 
матйчний, ароматизувати, ст. аромата 
(XV ст.), ароматник (XVIII ст.); — р. 
болг. м. аромат, др. аромате, п. аго- 
таі, агота, ч. слц. слн. агота, вл. аго- 
та, схв. арбма, ардмйт, стел, аро- 
/иат-ь; — запозичено з грецької мови че¬ 
рез старослов’янську; гр. ароща, арш- 
ратод «пахощі» (первісно «запашні тра¬ 
ви») за походженням неясне.— СІС 68; 
Тимч. 34; Шанский ЗСРЯ І 1, 146; Фас- 
мер І 88; Ргізк І 159; Воізасд 86. 

арсен «миш’як (елемент)», арсеник 
«триокис миш’яку», [аршеник, аршйн- 
ник], арсенистий, ст. арсеникь 
(XVII ст.); — р. заст. арсеник, п. агзеп 
«миш’як», агзгепік «триокис миш’яку», 
ч. слц. слн. аггеп, вл. агзеп, болг. арсен, 
арсеник, м. арсен, схв. арсен, арсеник;— 
засвоєне через польську мову з латин¬ 
ської; лат. агзепісит походить від гр. 
ароетіхог, запозиченого з середньо- 
перської мови; сперс. *гагпїк «золотий, 
золотистий» зв’язане з гебр. хагткЬ, 
сір. гагпїка «миш’як».— Оньїшкевич 
Иссл. п. яз. 238; Ргізк І 152; Кіеіп 108.— 
Пор. Арсен. 

Арсен, АрсенШ, ст. Арсеній «тврь- 
доумен, или мужествен» (1627); — р. 
Арсений, бр. Арсен, Арсене, др. Арсе- 
ний, п. Агзепіизг, болг. Арсени{й), 
схв. Арсенще, стел. Ярсєінт.;— через 
посередництво старослов’янської мови 
запозичено з грецької; гр. ’Ара*тоб 
утворене від прикметника арат^ (арргр;) 
«чоловічий, мужній, змужнілий, дужий, 
сильний», іон. єрат}т «тс.», спорідненого 
з дперс. агзап «чоловік, самець», дінд. 
Гза-ЬНа «віл, бугай».— Беринда 180; Пет- 
ровский 58; Илчев 53; Ргізк І 152. 

арсенал, арсеналець, ст. арсена, ар¬ 
сенале, арсенаре, арсенасе, арсенарисе, 
арсеналньїй (всі — XVIII ст.); — р. бр. 
болг. м. арсенал, п. агзепаї, ч. слц. слн. 
аггепаї, вл. агзепаї, схв. арсенал; — за¬ 
своєне через польську (чеську) та ро¬ 
сійську мови з італійської спочатку в 
значенні «місце, де переховуються кораб¬ 
лі»; іт. агзепаїе походить від ар. баг 
аз зіпа'а «воєнна фабрика, судноверф» 
(сІаг «будівля, приміщення», аз (<а1) — 
артикль і зіпа'а «виробництво, інду¬ 
стрія»).— СІС 68; Тимч. 34; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 146; 81. лууг. оЬсусЬ 48; Но- 
ІиЬ — Ьуег 85; БЕР І 16; Кїеіп 108. 

артезіанський, [артезійський], ар- 
тезіан «артезіанський колодязь»; — р. 
артезианский, бр. артззіянскі, п. агіе- 
гу|зкі, ч. агіезку, слц.. агіегзку, вл. 
агіехізкі, болг. артезиански, м. артески, 
схв. артеїжй, слн. агіезкі, агіегіізкі; — 
запозичено через російську та польську 
мови з французької; фр. прикметник 
агіезіеп утворено від назви графства 
Артуа (й’АгІоіз), на території якого ін¬ 
женер Белідор (1698—1761) уперше зро¬ 
бив такий колодязь.— Шанский ЗСРЯ 
І 1, 147; ВІосЬ І 44; БаигаІ 50; Кїеіп 
109. 

Артем, Артемій, Арпивх, ст. Ар- 
теме «ціль..., сьвьршень» (1627), Ар¬ 
темій (1398); — р. Артемий, Артем, 
бр. Арцем, болг. Артем, стел. Яр- 
темии; — через посередництво старо¬ 
слов’янської мови запозичено з грець¬ 
кої; гр. "Артеріє, ’Артєрїод утворене 
від прикметника артєр^д «свіжий, без¬ 
доганно здоровий, неушкоджений»,який 
не має загальноприйнятого етимологіч¬ 
ного пояснення.— Беринда 180; Пет- 
ровский 58—59; Илчев 53; Ргізк І 153. 

артерія, артеріальний, ст. артирія 
(XVII ст.); — р. болг. артерия, бр. ар- 
тзрьія, п. агіегіа, ч. агіегіе, слц. агіе- 
гіа, вл. агІегі]‘а, м. артерща, схв. арте- 
рща, слн. агіегі]а; — запозичено через 
польську мову з латинської (стара фор¬ 
ма безпосередньо з грецької); лат. аг- 
Іегїа походить від гр. артгіріа «трахея, 
жила, кровоносна судина, артерія», ут¬ 
вореного з основи іменника ат)р «по¬ 
вітря» і дієслова тт)рєй) «вичікую, обе¬ 
рігаю, утримую» (стародавня медицина 
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артилерія арх 

вважала, що ці судини постачають ор¬ 
ганізм повітрям); гр. ттіреіо споріднене 
з дінд. сауаіі «сприймає, відчуває, ви¬ 
стежує», псл. са^ (<*кІ!]9) «сподіва¬ 
юсь».— Шанский ЗСРЯ І 1, 147—148; 
Фасмер І 89; ССРЛЯ 1, 192; Ргізк І 
155; Воізасд 958; Кіеіп 109.— Див. ще 
аеростат. 

артилерія, артилерйст; — р. артил- 
лерия, бр. артьілерьія, п. агіуіегіа, ч. 
агіііегіе, слн. агШегіа, вл. агШеїДа, 
болг. артилерия, м. артилерща, схв. 
артилерща, слн. агіііегца; — засвоєне 
через російську і польську мови з фран¬ 
цузької; фр. агШІегіе походить від фр. 
ст. агШІіег «постачати воєнне знаряддя, 
машини», що утворилося під впливом 
агі «мистецтво» від фр. ст. аііііег, аііі- 
ііег «готувати» неясного походження 
(Пацгаі 51; Саті11зсЬе§ 53); за іншою 
точкою зору.фр. ст. агШІіег утворилося 
безпосередньо з агі (пор. фр. ст. агііііоз 
«моторний, спритний, вправний, хит¬ 
рий»), афр. ст. аііііег, аіііііег вважаєть¬ 
ся варіантом фр. ст. аіігіег «розташову¬ 
вати, розміщувати», утвореним внаслі¬ 
док схрещення дієслів аіігіег та агііі- 
Ііег, тобто припускається, що агіііііег 
вже існувало до появи аііііег (ВІосЬ І 45). 

артист, артистичний, артйзм; — р. 
болг. м. артйст, бр. артист, п. агіузіа, 
ч. слц. агіізіа, вл. агіізі, схв. артистка), 
слн. агіізі; — запозичення з французь¬ 
кої мови; фр. агіізіе «артист» походить 
від слат. агіізіа «освічений, магістр мис¬ 
тецтв», утвореного від агз (агііз) «мис¬ 
тецтво» (пор. також фр. агі «тс.»), спо¬ 
рідненого з свн. агі «спосіб, манера», 
лит. агіі «близько», дінд. гііЬ «спосіб».— 
СІС 69; Шанский ЗСРЯ І 1, 150; Оаигаі 
51; ВІосЬ І 45; Шаісіе—Ноїт. І 70. 

[артйш] (бот.) «козачий ялівець, 
Липірегиз заЬіпа Ь.»; — р. [артьш, ар- 
дікш] «тс.»; — запозичено з тюркських 
мов, мабуть, через російську або без¬ 
посередньо з турецької мови; пор. тат. 
башк. артйш, аз. ардьідж «тс.», тур. 
апіі$ «ялівцеві ягоди», яжі загальнопри¬ 
йнятої етимології не мають. — Фасмер 
І 85, 89—90; Севортян 173—174; Радлов 
І 314. ^ 

артіль, артілець, артільник; — р. 
артіль, бр. арцель, п. слц. агіеі, ч. 

агіеі, болг. артел, схв. артел, слн. 
агіеі;—запозичено з тюркських мов 
через російську; виводиться від тат. 
башк. арт «задня частина, тил» та іл 
(тур. еі) «народ, община», отже, артіл— 
«народ, що знаходиться ззаду, резерв»; 
за іншою точкою зору — з тобольсько- 
тат. урталай «навпіл, разом» (Будагов 
І 123); виведення з тур. огіак «спільний, 
спільник» (Преобр. І 8) непереконливе; 
не досить обгрунтоване й припущення 
про зв’язок з іт. агііегі (мн. від агііеге) 
«ремесло» (Фасмер І 89; Вегп. І 31).— 
Акуленко 143; Шанский ЗСРЯ І 1, 147; 
Шипова 39; ЗСБМ І 154—155; Засіп.— 
Аііг. У\\/Ь. і ЗО; Дмитриев 563. 

артус (освячений на Великдень спе¬ 
ціальний хліб, який у найближчу субо¬ 
ту роздають парафіянам), І,аркуш1 
«тс.»; — р. артос, артус, др. артусь, 
п. [агіиг, агіиз, агіоз], стел, артоухії — 
запозичення з грецької мови; гр. артое 
«хліб» походить, мабуть, від Іран. *агіа 
«борошно» (пор. ав, аза «молочений», 
перс, агб «борошно»).— Фасмер І 89; 
Ильинский РФВ 1907/3, 226; Ргізк І 
156. 

арфа, арфіст, заст. арф’ яр, арф' яр- 
ка, арф’ янка, [гарфа], ст. арфа 
(XVII ст.); — р. бр. болг. арфа, п.Ьаг- 
їа, агіа, ч. слц. вл. Ьагіа, м. харфа, 
схв. арфа, хйрфа, слн, Ьагіа; — за¬ 
своєне через польську мову з німецької; 
н. Нагїе «арфа» походить від двн. 
ЬагрЬа, яке зводиться до пгерм. *Ьагрро 
<іє.*когЬа; у зв’язку із значенням ін¬ 
шого ступеня чергування цього кореня 
—*кегЬ- «смикати зігнутими пальцями» 
первісне значення назви арфи можна 
розуміти як щипковий інструмент (Кіи- 
§е—Міігка 289); за іншою точкою зору, 
назва арфи пов’язана з фр. Ьагроп «гар¬ 
пун», оскільки арфи робили, імовірно, 
у вигляді крюка (ВІосЬ І 360); пов’я¬ 
зування назви арфи з її зовнішнім ви¬ 
глядом цілком правомірне, бо є підстави 
вважати, що вона походить від мислив¬ 
ського лука (БСЗ 3, 150).— СІС 69; 
КісЬЬагсІі 31; Шанский ЗСРЯ І 1, 150; 
Преобр. І 8; НйііЬАУогіЬ 17; Баигаі 
385. 

[арх] «пересохла зрошувана земля» 
(?) Я; — в інших слов’янських мовах 
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не засвідчене; — очевидно, запозичення 
з кримсько-татарської мови; крим.-тат. 
агсЬ «річка», аз. арх «канава, арик» 
відповідають тур. агк «арик», кирг. каз. 
тат. арьік «тс.».— Болдьірев Тюркизмьі 
48; Севортян 187—189.— Див. ще арик. 

архаїчний, архаїзація, архаїзм, ар¬ 
хаїка, архаїзувати;— р. архайческий, бр. 
архаічньї, п. агсЬаісгпу, ч, слц. агсЬаіс- 
ку, вл. агсЬаізкі, болг. архайчески, м. 
архаичен, схв. архаичан, слн. агсЬаі- 
сеп; — запозичення з французької мо¬ 
ви; фр. агсЬаї’чие «архаїчний» походить 
від гр. ар%аїио£, утвореного від ар%аї- 
о<; «старий, старовинний, первісний»; 
проста основа цих слів у грецькій мові 
(гр. архг} «початок, походження», арх® 
«починаю; (я) є перший; керую») задо¬ 
вільної етимології не має.— Шанский 
ЗСРЯ II, 151; Кораііпзкі 79; БЕР І 17; 
Баигаї 45; ВІосЬ І 39; Ргізк І 158. 

[архалук] «спідній каптан»; — р. бр. 
архалук; — запозичено через російську 
мову з азербайджанської; аз. архалук 
«тс.» походить від спільнотюрк. аркальїк 
«те, що одягають або кладуть на спину», 
утвореного від іменника агка «спина».— 
Шанский ЗСРЯ І 1, 152; Фасмер І 90; 
Преобр. І 9; Севортян 174—175. 

архангел, [архангел], ст. архангела 
(1404);—р. бр. болг. архангел, др. 
арханьгель, п. агсЬапіоІ, ч. агсЬапбеІ, 
слц. агсЬап]'е1, вл. агсу]ап<4ге1, м. 
арангел, схв. архан^ео, аран^ел, слн. 
агЬап^еІ, стел. др’ьхтш'ьгіЛ'ь;— запози¬ 
чено через церковнослов’янську мову з 
грецької; гр. арХ“Пе^°? складається 
з префікса архі- «старший», пов’яза¬ 
ного з прикметником архаїое «старий», 
та іменника а-руєХод «ангел, вісник».— 
Шанский ЗСРЯ 1 1, 152; Фасмер І 90; 
БЕР І 16. — Див. ще ангел, архаїчний. 

архейський (у словосполученні ар¬ 
хейська ера «найдавніша ера в геологіч¬ 
ній історії Землі»); — р. архейский, бр. 
архейскі, болг. архайски; — утворене 
від гр. архаїод, архаїх&Я «давній, 
первісний, споконвічний».— Ргізк І 
158.— Див. ще архаїчний. 

археологія, археолог, археологіч¬ 
ний; — р. болг. археолбгия, бр. археоло¬ 
гія, п. агсЬео1о§іа, ч. агсЬео1о§іе, слц. 

агсЬео1о§іа, вл. агскеоіо^ца, м. архео- 
логи]а, схв. археолдги]а, слн. агЬеоІо- 
§ї]а; — запозичено з німецької мови, 
мабуть, через російську; нім. АгсЬаоІо- 
§їе походить від гр. архдіоА.О'уіа «нау¬ 
ка про давнину», що є переосмисленням 
первісного архаюА.О'уіа «розповідь про 
давнину», утвореного від основ прикмет¬ 
ника архаїое «давній, споконвічний» 
та іменника Ло^од «слово, розповідь».— 
Шанский ЗСРЯ І 1, 153; Кораіігізкі 79; 
БЕР І 17.— Див. ще архаїчний, логіка. 

[архймник] «шахрай, дурисвіт»; — 
специфічно українське; очевидно, ре¬ 
зультат народного переоформлення сло¬ 
ва алхімік за аналогією до широко вжи¬ 
ваних в українській мові іменників чол. 
р. на -ник; початкове ар-, можливо, під 
впливом іменників типу аркуш, артйст, 
аршин тощо або як наслідок наближен¬ 
ня до слів з початковим компонентом 
архі-.— Див. ще алхімія, архі-. 

Архйп, ст. Архіппь «начальника ко¬ 
ні й, конюшїй, або княжя, або преложо- 
ньі(й) на(д) ко(н)ми» (1627); — р. болг. 
Архйп, бр. Архіп, п. АгсЬірр, ч. АгсЬір, 
стел. Лр^ипії; — через старослов’ян¬ 
ську мову запозичено з грецької; гр. 
’Архіляод (букв, «старший конюх») 
складається з префікса арх1- із значен¬ 
ням «головний, старший», пов’язаного з 
ар хаїод «старий», і шдод «кінь», спо¬ 
рідненого з дінд. азуа, лат. едииз «тс.», 
лит. езуа «кобила» (від. іе. *ейцоз 
«кінь»), можливо, пов’язаного також з 
лат. а^иа «вода», гот. аЬа «тс.» як пер¬ 
вісним «(божественна) кобила» (пор. та¬ 
кож хет. е-ки-иг-гі «п’є»),— Беринда 
181; Илчев 54; Ргізк І 733—735; Воізасд 
380—381.— Див. ще архі-. 

архі-, [архи-, арци-1, ст. архи- 
(XIV ст.), арци- (XV сг.); —р. др. 
болг. м. схв. архи-, бр. архі-, п. вд. нл. 
агсу-, ч. слц. агсі-, слн. атЬі-, стел. 
лрд*и-; — підсилювальний префікс, за¬ 
позичений з грецької мови через старо¬ 
слов’янську; форма арци- походить з 
польської мови, куди проникла з грець¬ 
кої через посередництво латинської, і 
відбиває середньолатинську вимову лат. 
агсЬі (агсі-); гр. префікс архі- «стар¬ 
ший, перший», пов’язаний з ар хаїод 
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«старий», вживався спочатку в словах 
виключно грецького походження пере¬ 
важно на означення вищих духовних са¬ 
нів: архиєрШ (бл. 1350), архимандрипгь 
(1437), архиєпископь (1467) і под., 
а потім — і в українських новотворах 
типу архімьітник'ь, архісатрапь 
(XVII ст.), арцигетмань, арципожитеч- 
пьій (XVIII ст.) тощо.— СІС 70; Пре- 
обр. І 9; Фасмер І 90; БЕР І 17; ЗІ. 

>ууг. оЬсусЬ45, 46; К1и§е—Міігка 174.— 
Див. ще архаїчний. 

архів, архіваріус, архівіст, [архи- 
вальний] Я, ст. архива (XVIII ст.); — 
р. архйв, бр. архіу, п. агсЬі\ушп, ч. аг- 
сЬіу, агсЬіу, слц. агсЬіу, вл. агсЬі\у, 
болг. архйв, архива, м. архйв, архива, 
схв. архйв, архйва, слн. агЬіу;—запо¬ 
зичено через німецьку мову з латинської; 
лат. агсЬіуцт походить від гр. архєїоу 
«адміністративна установа, відомство», 
похідного від архі) «влада, правління; 
початок», пов’язаного з етимологічно 
неясним дієсловом ар Xе0 «починаю; (я) 
« першим; керую».— СІС 70; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 153; Фасмер І 90; Кораіігізкі 
80; БЕР І 17; Ргізк І 158—159.— Пор. 
архаїчний. 

архієрей, архірей, [архирей], ст. ар¬ 
хиєрШ (бл. 1350), архиерейство (XVII 
ст.);— р. болг. архиерей, бр. архірзй, др. 
архикреи, архигеріи, архиереи, п. агсЬі- 
]еге), агсЬіге), ч. слц. агск^егеї, м. ар- 
хиере/, схв. архщере/, слн. агЬіеге), 
стел, ар^иєрєи, ар^ибрілі, ар'ьд'иє- 
реи; — запозичено через церковносло¬ 
в’янську мову з грецької; гр. архієрєбд 
букв, «первосвященик» утворене від 
іменника Ієрєбд ^«священик», похідного 
від Ієрод «священний, чудовий, силь¬ 
ний», спорідненого з дінд. шгаЬ «сві¬ 
жий, сильний», за допомогою префікса 
серХі-, пов’язаного з архаїо? «старший», 
ір%і] «початок».— СІС 70; Шанский 
ЗСРЯ І 1,154—155; Фасмер І 91;Пре- 
обр. І 9; БЕР І 17; Ргізк І 712 — 713; 
СЬапІгаіпе І 457—458.— Див. ще архі-. 

архіпелаг; — р. болг. архипелаг, бр. 
архіпелаг, п. агсЬіреїа§, ч. агсЬіреї, 
агсЬіре1а§, слц. агсЬіреї, агсЬіре1а£, вл. 
агсЬіреї, м. архипелаг, схв. архипелаг, 
слн. агЬіре1а§; — запозичення з ні¬ 

мецької мови; нім. АгсЬіреїа§из «архі¬ 
пелаг» походить від гр. арх^ліХатод 
букв, «перше (головне) море» (назва 
Егейського моря з островами), що скла¬ 
дається з префікса ар хі- «перший, 
старший; головний» і слова яєХа-уод 
«(відкрите) море», спорідненого з лат. 
р1а§а «сітка; країна», двн. ИаЬ «пло¬ 
ский».— СІС 70; Шанский ЗСРЯ І 1, 
155; Кіеіп 101; Воізасд 759.— Див. ще 
архі . 

архітектор, заст. архітект, архітек¬ 
тора, ст. архитектонль (XVI ст.), 
архітектура (1627), архитектврг 
(XVIII ст.); — р. архитектор, бр. архі- 
тзктар, др. архитектонь, п. ч. слц. вл. 
агсЬііекІ, болг. м. архшпект, схв. архй- 
тект(а), слн. агЬііекі, стел, ар^итек- 
тогі-ь; — запозичення з середньолатин¬ 
ської мови; слат. агсЬіІесіог «творець, 
будівник» походить від гр. арХ*ТЄХТ(ОУ 
«зодчий, будівник» (букв, «головний бу¬ 
дівник»), що складається з архі- «го¬ 
ловний, старший» і тєхтсоу «будівник, 
тесля», спорідненого з дінд. іакзаіі «те¬ 
ше», псл. іезаіі, укр. тесати, тесля; 
укр. ст. др. архитектонь, стел. арХ'и- 
тектомт» запозичено безпосередньо з 
грецької мови.— СІС 70; Тимч. 36; 
Шанский ЗСРЯ І 1, 156; Фасмер І 91; 
НйШ-ШогіЬ 15; Воізасц 950—951.™ 
Див. ще архі-, тесати. 

[арцаб] «одвірок, лутка» Я, МСБГ, 
іарцаба Л, варцаб Ме, варцаба Мо, вор- 
цйби МСБГ) «тс.»; — запозичення з 
польської мови; п. [агсаЬу] «рами, лут¬ 
ки, в які вставляють вікна», пов’язане 
за схожістю з дуагсаЬу «шашки, шашкова 
дошка» (<\уагсаЬ «шашкова фігура»), 
походить від ч. ст. угЬсаЬ «кість (у грі)», 
що складається з Основи дієслова угЬаіі 
«кидати» і саЬ І є напівкалькою двн. 
\уигігаЬе1, утвореного з основи \уцгї- 
від дієслова \уегїеп «кидати», і гаЬеІ 
«дошка» (від давнішого гаЬаІ), що похо¬ 
дить від лат. ІаЬпІа «тс.», можливо, 
спорідненого з гр. тцХмх «дошка для гри 
в кості».— 5Ш І 52; Вгйскпег 601; 
МасЬек Е5ІС 700; Таїсіє—Ноіт. II 
640—641.— Див. ще вергати. 

[арчак] «сідло», [арчик] «тс.», ст. ар- 
чакь «дерев’яна частина сідла»; — р. 
арчак, ст. арчакь, бр. арчак, п. ст. ]аг- 
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сгак «татарське сідло»; — запозичення з 
тюркських мов; пор. тат. арчак «сідло», 
алт. хак. ьщьірчак «в’ючне сідло»; 
форма з -ик виникла в українській мо¬ 
ві, очевидно, під впливом слова дрчик 
або за співвідношенням типу хлопчак — 
хлопчик.— Кравчук ВЯ 1968/4, 122—123; 
Фасмер І 92; Преобр. І 9; ЗСБМ І 155; 
2аззсгкошзкі ЗЮг. 55. 

[аршак] «група людей, що супрово¬ 
дить поважну особу; товариство; свита» 
Ж, [ориихк] «тс.». ВеЗн, [аршакдм] «гур¬ 
том, натовпом» Ж; -— запозичення з 
польської мови; п. огзгак «почет, свита, 
товариство» походить, мабуть, від уг. 
огзе§ «варта, сторожа», на думку інших 
(Ілпбе 3, 582; ЗІ. >ууг. оЬсусЬ 482) — 
від уг. огзга^ «країна, держава»; виво¬ 
дилось також (5Ш III 331) від тат. иг- 
згак «натовп людей, зібраних з однією 
метою»; зв’язок з рум. аг^а§ «сварли¬ 
вість, бажання сваритися» (ЗсЬеІшіко 
125) малоймовірний.— Франко ЕЗб 
10, 9; Кравчук ВЯ 1968/4, 123; Зиіап 
Зіауіса IV 134; Мікі. Е\У 226. 

аршйн, ст. аршин'ь (XVI ст.); — р. 
болг. м. аршйн, бр. аршйн, п. агзгуп, 
ч. аг$іп, слц. слн. агіїп, схв. аршин; — 
запозичення з тюркських мов; тур. 
аг$іп, [агзип], аз. тат. каз. узб. башк. 
аримн походить від перс, агаз «лікоть 
(міра довжини в 15—16 вершків)», що 
має зв’язок з дперс. агаЗйїз «тс.», спо¬ 
рідненим з гр. сЬАІУГ] «лікоть», псл. 
*о1кьіь, укр. лікоть.— Тимч. 37; Шан- 
ский ЗСРЯ І 1, 156; Фасмер І 9; Засіп.— 
Аііг. УМПЬ. і ЗО; Севортян 183—184; 
ЬокоізсЬ 10; Дмитриев 522—523; Ро¬ 
коту 307—308.— Див. ще лікоть. 

аршйнник — див. арсен. 

[аршиця] «стрімка гора, сонячний 
бік гори»; — запозичення з східноро- 
манських мов; молд. аршицз «спека», 
рум. аг$і]а «тс.; пасовисько на пагор¬ 
ку, в лісі на сонячному боці» походить 
від нар.-лат.. *агзїсіа «горюча» (лат. аг- 
сіео «горю, палаю», перф. агзі «я зго¬ 
рів»).— Мііа-Агта§ та ін. Котапозіа- 
уіса 16, 73; Рц^сагіи 11; СДЕЛМ 36. 

аря (вигук, яким відганяють овець 
або свиней), [ар’я, агаря МСБГ, ардя 
МСБГ, гардя МСБГ, гар’я МСБГ] «тс.», 

[гаря] (вигук, яким поганяють биків) 
Дз; — складне утворення з підсилю¬ 
вальної частки а1 та вигуку ря (див.). 

[ар’ян] «козячий кисляк», [айр’ян, 
айран] «тс.», [ар’яниця] «бочонок для 
ар’яну»; — р. айран, [айрян, арьян], 
бр. айран; — запозичення з тюркських 
мов (кримсько-татарської або турець¬ 
кої); тур. аугап «спеціальний напій з кис¬ 
лого молока», крим.-тат. кирг. каз. ка- 
рач. балкар, айран «тс.» виводяться від 
дієслівної основи айьір- «відділяти».— 
Фасмер І 65, 92; Шипова 26; Севортян 
111; Радлов І 25. 

ас; — р. бр. болг. м. ас, п. аз «туз; 
досвідчений спеціаліст», ч. слц. езо, схв. 
аз, слн. аз; — запозичено з французької 
мови, можливо, через польську; фр. аз, 
аззе «пілот-винищувач; майстер спорту» 
розвинулося з картярського аз «туз» 
(найвища карта, що побиває всі інші), 
а це значення пішло від певного терміна 
гри в кості, що зводиться до лат. аз 
(род. в. аззіз) «монета, грошова одиниця», 
слова неясного походження, можливо, 
запозиченого з етруської мови. — СІС 
70; Гухман ВКР І 224—225; Крьісин 
ВКР V 81—82; Вгйскпег 7; 5Ї. \ууг. 
оЬсусЬ 50; Оаигаі 51; Шаібе—Ноїт. 
I 71; Воізасц І 50; Кіеіп 111—112. 

[аса] (вигук, яким відганяють свиней 
та овець); — складне утворення з під¬ 
силювальної частки а і вигуку [са], яким 
відганяють свиней.— Див. ще а1, са. 

асамблея, ст. асамблея (XVIII ст.); — 
р. ассамблея, бр. болг. асамблея, ч. 
аззетЬІее, схв. асамблЩа; — запозичено 
з французької мови через російську; 
фр. аззетЬІее «збори» утворено від аз- 
зетЬІег «збирати, скликати», що похо¬ 
дить від нар.-лат. *аззіти1аге «збирати 
докупи», яке складається з префікса 
асі- (>аз-) «до-, при-» І дієслова зішціаге 
«уподібнювати», похідного від зішіїіз 
«подібний», спорідненого з дінд. зашаЬ 
«той самий; однаковий», псл. зашь, укр. 
сам.— СІС 70; Тимч. 38; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 161; Фасмер І 93; Преобр. І 
9; Баигаі 53; ВІосЬ І 47; \\7а1с1е—Ноїт. 
II 538—540.— Див. ще авантюра, сам. 

асенізація, асенізатор; — р. ассени~ 
зация, бр. асенізацьія, п. азепігасіа, 
болг. асенизация; — запозичення з фран- 
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асигнувати асортимент 

цузької мови; фр. аззаіпізаііоп пов’яза¬ 
не з аззаіпізег «оздоровляти», похідним 
від заіп «здоровий», в основі якого ле¬ 
жить лат. запиз «тс.».— Шанский ЗСРЯ 
І 1, 161; ССРЛЯ 1, 206; Кораііпзкі 87.— 
Див. ще санітар. 

асигнувати, асигнація, ст. асигна¬ 
ція (1798); — р. ассигновать, бр. асіг- 
наваць, п. азу£ПО\уас, ч. азі^поуаіі, 
слц. азі^поуаї, вл. азі^пасца, болг. 
асигнйрам, асигнувам, м. асигнацща, 
схв. асигнирати, слн. азі£пасі?а; — 
через посередництво російської і поль¬ 
ської мов запозичено з латинської; 
лат. аззі^паге «асигнувати, призначати, 
вказувати» утворено за допомогою пре¬ 
фікса асі- (>аз-) «при-, до-» від дієслова 
зі§паге «вказувати, відзначати», похід¬ 
ного від іменника зі^пит «знак».— СІС 
71; Шанский ЗСРЯ І 1, 162; Фасмер І 
94.— Див. ще авантюра, сигнал. 

асиміляція, асимілятор, асимілятор¬ 
ство, асимілятивний, асиміляційний, аси¬ 
мілювати; — р. ассимиляция, бр. асі- 
міляцьія, п. азутіїада, ч. азішіїасе, 
слц. азішіїасіа, вл. азітіїасііа, болг. 
асимилация, м. схв. асимилацща, слн. 
азі тії асі] а; •—запозичено з німецької 
мови через посередництво російської і 
польської; нім. Аззішіїаііоп, аззішіїіе- 
геп походить від фр. аззішіїаііоп, аззі- 
тіїег, які зводяться до лат. аззітіїаіїо 
«уподібнення», аззішіїо «уподібнюю», 
утворених з префікса асі- (>аз-) «до-, 
при-» і основи прикметника зітіїіз «схо¬ 
жий, подібний», спорідненого з дінд. за¬ 
таї? «рівний, той самий», псл. зать, 
укр. сам.— СІС 71; Шанский ЗСРЯ І, 
1, 162—163; Кораіійзкі 91; НоІиЬ— 
Ьуег 85—86; ^аигаі 54.— Див. ще аван¬ 
тюра, сам, симуляція.— Пор. асамблея, 
дисиміляція. 

асистент, асистувати, ст. сіссистенть 
(XVIII ст.), ассистгнція (XVII ст.), 
ассистовати (XVII ст.); — р. ассистент, 
бр. асістзнт, п. азузіепі, ч. слц. вл. нл. 
азізіепі, болг. м. асистент, схв. аси¬ 
стент, слн. азізіепі; — запозичено з 
німецької мови через польську; нім. 
Аззізіепі походить від лат. аззізіепз, 
-епіїз «той, що стоїть поруч», активного 
дієприкметника від дієслова аззізіо 

«стою поруч, допомагаю», що складаєть¬ 
ся з префікса асі- (>аз-) «до-, при-» і 
дієслова зізіо, редуплікативної форми до 
зіо «стою», спорідненого з псл. 5Іо]д, 
укр. стою.— СІС 71; Шанский ЗСРЯ І 
1, 163; ШаШе—Ноїт. II 548; ШаШе- 
Рок. II 603.— Див. ще авантюра, стати. 

[асіськи] (вигук, яким відганяють 
овець) ЛЧерк; — не зовсім ясне; можли¬ 
во, зменшена форма від вигуку [аса], 
вживаного в інших місцевостях для від¬ 
гону свиней. 

аскарида, аскаридоз, ст. аскариди 
(XVII ст.); — р. болг. аскарида, бр. ас¬ 
карида, п. азкагусіа, ч. слц. азкагібога, 
схв. аскарида, слн. азкагіз; — запози¬ 
чення з грецької мови; гр. оохарід, 
-ібод «глист», можливо, походить від діє¬ 
слова аахарі£<й «стрибаю», пов’язано¬ 
го з дієсловом сгхсирсо «тс.», спорідне¬ 
ним з свн. зсЬегеп «бігти, поспішати», 
лит. зкег^гз «саранча», псл. зкогь, укр. 
скорий.— Шанский ЗСРЯ 11,158; Ргізк 
І 163, 917—918; II 714—715; Воізася 
88, 494; Таїсіє—Ноїт. І 166—167. 

аскет, аскетизм, аскетичний;— р. бр. 
болг. аскет, п. азсеіа, ч. азкеіа, слц. аз- 
кеіа, азкеіік, вл. азкеі, м. аскет, схв. 
аскет, аскета, аскета, слн. азкеі; — 
запозичено через посередництво німець¬ 
кої мови (нім. Азкеі) з грецької; гр. 
а0хг}тт)£ «навчений; борець» є похідним 
від аохєа «обробляю, привчаю, тре¬ 
ную», етимологічно неясного.— СІС 72; 
Шанский ЗСРЯ І 1,158—159; ССРЛЯ І, 
204; Ргізк І 163—164. 

Аскольд; — р. бр. Аскбльд, др. Ас- 
колд'ь; — запозичення з давньосканді¬ 
навської мови; дісл. Н^зкиїбг загально¬ 
прийнятої етимології не має; Фріз вва¬ 
жає пояснення Ндзкиїсіг як «сивоголо¬ 

вий» непереконливим і зводить його до 
*Н9кзіа1(іг, порівнюючи з Ьаикзіаісіг 
«воїн, ватажок» з давнішим значенням 
«той, що належить до князівського ото¬ 
чення».— Петровский 60; Фасмер І 93; 
^іез АЕ^/ 214, 282. 

асортимент; — р. ассортимент, бр. 
асартьшент, п. азогіутепі, ч. слц. 
азогіітепі, болг. асортимент, м. асор- 
тиман, схв. асортймйн, слн. азогіі¬ 
тепі; — запозичено через російську мо- 
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асоціація аспірин 

ву з французької; фр. аззогіішепі «під¬ 
бір» утворено від аззогііг «підбирати, 
сортувати», яке виникло на основі при¬ 
йменника а, що є продовженням лат. 
асі «до, при», і іменника зогіе «сорт».— 
СІС 72; Шанский ЗСРЯ І 1, 163; Иаигаі 
54.—Див. ще авантюра, сорт. 

асоціація, асоціативний, асоціацій¬ 
ний, асоціювати; — р. ассоциация, бр. 
асацьіяцьія, п. азосіа^а, ч. азосіасе, 
слц. азосіасіа, вл. азосіасііа, болт, асо- 
циация, м. схв. асоцщ'аци}а, слн. азосіа- 
(Да; — запозичення з французької мо¬ 
ви; фр. аззосіаііоп походить від слат. 
аззосіаііо «поєднання, зв’язок», похід¬ 
ного від лат. аззосіо «приєдную, з’єд¬ 
ную», що складається з префікса ай- 
(>аз-) «при-» і дієслова зосіо «пов’язую, 
поєдную», пов’язаного з зосіиз «спіль¬ 
ник».—СІС 72; Шанский ЗСРЯ І 1, 
164; Кораііпзкі 88; ЇУаїйе —НоГт. II 
551. — Див. ще авантюра, соціальний. 

аспарагус (бот.) «Азрага§из Б.», ст. 
аспараґ (XVII ст.); — р. болг. аспара¬ 
гус, п. азрага§из, слц. слн. азрага^из; — 
засвоєна з новолатинської мови наукова 
назва; лат. азрага§из походить від гр. 
астяара^од (аафарауод) «спаржа», ети¬ 
мологічно неясного.—СІС 1951, 70; Ней- 
штадт 162; Кораііпзкі 89; СЬапігаіпе І 
130.— Пор. спаржа. 

аспект, ст. аспекть (1672); — р. бр. 
болг. аспект, п. ч. слц. вл. азрекі, 
м. аспект, схв. аспек(а)т, слн. азрекі; — 
запозичення з латинської мови; лат. аз- 
ресіиз «погляд, вигляд, зір» є похідним 
від азресіо «дивлюсь», утвореного з пре¬ 
фікса ай- (>а-) «до-, при-» і дієслова 
зресіо «дивлюсь, спостерігаю», зресіо 
«дивлюсь», спорідненого з гр. ОГХЄЯТО- 
раї «тс.», двн. зрбЬбп «шпіонитн»,, дісл. 
зра «говорити правду», двн. зраЬі «ро¬ 
зумний», нвн. зраЬеп «шпіонити, стежи¬ 
ти», можливо, також псл. разіі, укр. 
пасти.—СІС 72; №а1йе—Ноїш. II 570; 
ї^аїйе—Рок. II 660.— Див. ще авантю¬ 
ра.— Пор. пасти. 

аспід1 «гадюка», аспид (лайл). «дия¬ 
вол», [аспіда] «зла жінка» О, гаспид 
«гадюка; (лайл.) диявол», [гаспед, гас- 
під Ж] «тс.», [яспіда] «зла жінка» Ж, 
Іяспида, яспідь Ж] «тс.»; — р. аспид. 

бр. аспід, др. аспида, аспид'ь, п. слц. 
азріз, болг. аспида, схв. аспида, стел, 
аспида, аспид-к; — запозичено з грець¬ 
кої мови через давньоруську і старосло¬ 
в’янську; гр. асгяід, -ібод «змія; єги¬ 
петська кобра» походить від ааяї^ 
«щит» (тому що змія вкрита щитоподіб¬ 
ними лусочками або тому що шия кобри 
під час нападу набуває круглої форми), 
яке не має певної етимології.— СІС 73; 
Шанский ЗСРЯ І 1, 160; Фасмер І 93; 
Преобр. І 9; Ргізк І 168; СЬапігаіпе І 
126—127; Засіп.— Аііг. УШЬ. І 33. 

аспід2 «чорний сланець», аспис «тс.» 
Ж, асписдвий Я; — р. аспид, бр. яспід, 
др. аспид'ь «яшма», болг. аспйд; — запо¬ 
зичення з грецької мови; гр. їаатд 
(назва мінералу і рослини), від якого по¬ 
ходить і укр. яшма , запозичено з схід¬ 
них мов.— СІС 73; Шанский ЗСРЯ І 1, 
160; Фасмер І 93; Засіп. — Аііг. У\УЬ. 
І 33—34; Ргізк І 706.— Пор. яшма. 

аспірант, аспірантура; — р. болг. м. 
аспирант, бр. аспірант, п. ч. вл. азрі- 
гапі, слц. азрігапі, схв. аспирант, слн. 
азрігапі; — запозичення з французької 
мови; фр. азрігапі «кандидат» походить 
від лат. азрГгапз «який чогось домагаєть¬ 
ся», пов’язаного з азрїгаге «дихати, пра¬ 
гнути, бажати», яке складається з пре¬ 
фікса а(й)- «до-, при-» і дієслова зрїго 
«дихаю», спорідненого з дінд. ріссЬога 
«свисток, флейта», свн. уїзеп, уїзіеп 
«дути», норв. [Ііза] «дути», псл. різкаіі, 
укр. пищати.— Шанский ЗСРЯ І 1, 
160; ССРЛЯ 1, 204; Кораііпзкі 89; 
\Уа1йе—НоГт. II 575; \Уа1йе—Рок. II 
11.— Див. ще авантюра, писк. 

аспірин; — р. болг. аспирйн, бр. ас- 
пірьін, п. азрігупа, ч. вл. азрігіп, слц. 
слн. азрігіп, схв. аспйрйн; — запозичен¬ 
ня з німецької мови; нім. Азрігіп тлу¬ 
мачиться по-різному: як утворене поєд¬ 
нанням гр. а- «не-» і основи лат. зрїго 
«дихаю, живу» — на позначення неорга¬ 
нічного походження препарату (Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 1, 161) або як сполучення 
початкової літери назви асеіуі чи гр. а- 
«нє-» і початку латинської назви рослини 
Зрігаеа нібито на позначення того, що 
ліки виготовлено не з цієї рослини (Ко- 
раїіпзкі 89; БЕР І 19; Е)аигаі 52). 
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астенія, астенік, астенічний; — р. 
астенйя, бр. астзнія, п. азіепіа, ч. аз- 
іепіе, слц. азіепіа, вл. азіепііа, болг. 
астенйя, схв. астенща, слн. азіепї- 
)а; — запозичення з французької мо¬ 
ви; фр. азіЬепіе походить від гр. аобє- 
уеіа, аобвуїт] «слабість, безсилля», по¬ 
хідного від прикметника «без¬ 
силий», утвореного за допомогою запе¬ 
речної частки а- «не-» від основи імен¬ 
ника адєуод «сила, міць», що не має 
певної етимології.— СЮ 73; ССРЛЯ 1, 
210; Шанский ЗСРЯ ї 1, 164; Ргізк II 
698—699.— Див. ще а-, 

[астенци] «колодочки, молоденьке 
пір’я птахів» Л; — очевидно, акаючий 
варіант форми *остенці, спорідненої з 
остюк, ость «довгі шерстини хутра», 
бстень «острога».— Див. ще гострий, 
остюк, ость. 

астероїд; — р. астероид, бр. астзрб- 
ід, п. азіегоісіа, ч. азіегоісі, азіегоісіа, 
слц. азіегоісі, болг. астеройд, схв. ас те- 
рдйд, слн. азіегоісі; — запозичення з анг¬ 
лійської мови; англ. азіегоісі, утворене 
астрономом В. Гершелем, складається 
з азіег «зірка», що походить від гр. 
аоті^р «тс.», і суфікса -оісі, пов’язаного 
з гр еібод «вигляд».— Шанский ЗСРЯ І 
1, 164—165; КДеіп 118.— Див. ще ай¬ 
стра, вид. 

астма, астматик, астматйчний; — 
р. бр. болг. м. астма, п. ч. слц. вл. азі- 
та, схв. астма, слн. азіта; — запози¬ 
чено через російську мову з французь¬ 
кої; фр. азіЬте походить від лат. азіЬ- 
ша, запозиченого з грецької мови; гр. 
ао4>ра «задишка, ядуха» пов’язується 
з атрп «дути, віятн», ат]очд «вітер, 
віяння», ат}тг|д «тс.», спорідненими з 
дінд. у&іі «віє», псл. уе]аіІ, укр. віяти, 
або через проміжну форму *ауовра 
з ауєрод «вітер».— СІС 74; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 165; Баигаі 55; Ргізк І 161; 
Воізасд 86—87.— Див. ще анемона, 
віяти. 

астрологія, астролог, астрологіч¬ 
ний; — р. болг. астролбгия, бр. астро¬ 
логія, др. астрология, астрологи, п. 
азігоіо^іа, ч. азігоіо^іе, слц. азігоіо- 
§іа, вл. азігоіоіфа, м. астрологща, схв. 
астрологща, слн. азігоіо^'а, стел, астро¬ 

логи»; — запозичено з грецької мови 
через старослов’янську й давньоруську; 
гр. аогтроЯо-ра складається з основи 
іменника аотроу «зірка» і кінцевого ком¬ 
понента -Яо-уих, пов’язаного з А0705 

«слово, вчення». — Шанский ЗСРЯ І 1, 
166.— Див. ще айстра, логіка.— Пор. 
астрономія. 

астролябія; — р. астролябия, бр, 
астролябія, п. азігоІаЬіит, ч. азігоІаЬ, 
слц. азігоІаЬ(іит), болг. астролаб, аст- 
ролабия, схв. астролаб, слн. азігоІаЬ;— 
запозичення з латинської мови; лат. 
азігоІаЬіит походить від гр. аотроу 
«зірка» і етимологічно неясного Хсфеїу 
«брати, пояснювати, тлумачити».— ІІІан- 
ский ЗСРЯ І 1, 166; НіїііІ-ЇУогіЬ 15; 
Воізас^ 553.— Див. ще айстра. 

астронавтика, астронавт; — р. болг. 
астронавтика, п. азігопаиіука, ч. слц. 
азігопаиііка, схв. астронаутика, слн. 
азігопауі «астронавт»; — запозичення 
з французької мови; фр. азігопаиіщие 
утворено з основ гр. аотроу «зірка» і 
устик'}} «плавання».— Шанский ЗСРЯ 
І 1, 166—167.— Див. ще айстра, арго¬ 
навт. — Пор. космонавтика. 

астрономія, астроном, астрономіч¬ 
ний; — р. болг. астронбмия, бр. астро¬ 
номія, др. астрономия, п. азігопошіа, 
ч. азігопотіе, слц. азігопошіа, вл. нл. 
азігопотца, м. астрономи}а, схв. астро- 
нд$іи}а, слн. азігопотї)а, стел, лстро- 
иоліии; — через давньоруську й старо¬ 
слов’янську, пізніше через польську 
й латинську мови запозичено з грецької; 
гр. аотроуорїа складається з основ 
іменників аотроу «зірка» і уоро$ «за¬ 
кон».— Шанский ЗСРЯ І 1, 167; Фас- 
мер І 94; НШІ-^огіЬ 15.— Див. ще 
автономія, айстра. 

асфальт, асфальтник, асфальтува¬ 
ти; — р. бр. асфальт, др. асфальть 
«гірська смола», п. ч. слц. вл. азіаіі, 
болг. асфалт, м. асфалт, схв. асфалт, 
слн. азіаіі, стел, асфальте «гірська смо¬ 
ла»; — очевидно, в сучасному значенні 
засвоєно через російську, польську і 
німецьку мови (нім. АзрЬаІі «асфальт») 
з французької; фр. азрЬаІіе «тс.» похо¬ 
дить від лат. азрЬаІіиз «гірська смола; 
асфальт», запозиченого з грецької мови; 
гр. аофоЛтод «гірська смола (матеріал, 
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атеїзм ас6> 

який скріплює стіни, утримуючи їх від 
руйнування)» розглядають як прикмет¬ 
ник, утворений за допомогою частки а- 
«не-» від дієслова афаЯЯєа'&аі «руйну¬ 
вати», спорідненого з дінд. зкЬаІаіі 
«спотикається», вірм. зхаї «помилка; 
недостатній»; др. асфальть запозичено 
через старослов’янську мову безпосе¬ 
редньо з грецької; менш обгрунтоване 
припущення про семітське походження 
слова (Ье\уу Ргешсйу. 53; ЗсЬгасІег Реаі- 
1ехікопІ65).— СІС75; Шанский ЗСРЯ 
І 1, 165; Фасмер І 94—95; Сухеузкуі 
2Ї5ІРН 22/2, 335; Ргізк І 174, II 827— 
828; Воізасд 93.— Див. ще а-. 

[асю] (вигук, яким відганяють ка¬ 
чок) О, [ась О, аць О] «тс.»; — неясне; 
можливо, результат скорочення форми 
сипась «тс.». 

[ась-єк] «здається» Ж, Ко; — склад¬ 
не слово не цілком ясного походження; 
можливо, виникло з а + се + єк, де 
єк — регулярний фонетичний відповід¬ 
ник літературному як у частині півден¬ 
но-західних говірок.— Див. ще а1, сей, 
якйй. 

[а-сьок] (вигук, яким відганяють 
лошат) Мо; — складне утворення з ча¬ 
стки а і вигуку сьок, що виник, можливо, 
з кбся (назва коня в дитячій мові) або 
з вигуку ксьо внаслідок метатези й ско¬ 
рочення при швидкому повторенні слова 
у вигуку.-— Див. ще а1.— Пор. акось, 
кбся, ксьо, сьох-сьох. 

ат (виг.) «а; от; що там говорити», 
(частка) «ледве, майже» ВеЛ; — р. діал. 
бр. сип (виг.) «а; ну його; ну й нехай», 
др. ат?> «хай», п. аі «а, е»; — очевидно, 
складне утворення з частки а і вказів¬ 
ного елемента пґЬу пов’язаного з займен¬ 
ником той.— Вегп. І 21.— Див. ще а1, 
той.— Пор. ет. 

атавізм, агпавістйчний;—р. ата- 
вйзм, бр. атавізм, п. вл. аіашгт, 
ч. аіауізтиз, слц. аіауіхтиз, болг. ата- 
вйзьм, м. атавйзам, схв. атавйзам, слн. 
аіауїгет; — запозичення з німецької мо¬ 
ви; нім. Аіауїзшиз утворено з основи 
лат. аіауцз «батько прадіда або праба¬ 
би», що складається з префікса аі- 
«понад це», спорідненого з дінд. аіі- 
«понад, проти», лит. аі- «назад, від-», 
псл. оЦь), укр. від, і ауиз «дід», спорід¬ 

неного з дірл. (Ь)аие «племінник», псл. 
іць, укр. вуй.— Шанский ЗСРЯ І 1, 
168; РгетФубгіегЬисЬ 55; \Л7а1 сіє—Ноїт, 
І 75, 88—89.— Див. ще від, вуй. 

атака, атакувати, ст. атакованеє, 
аттакованье «напад, штурм»(ХУІІІ ст.), 
аттаковати «напасти, штурмувати, до¬ 
бувати» (XVIII ст.); — р. бр. болг. м. 
атака, п. слц. аіак, ч. аіак, аіака, вл. 
аіака, схв. атак, атака, слн. аіака;— за¬ 
позичено через російську або польську 
мову з німецької; нім. Аііаске походить 
від фр. аі^ие, безафіксного утворення 
від дієслова аііадиег «нападати, атаку¬ 
вати», що зводиться до іт. аііассаге 
«починати (бій)».— Шанский ЗСРЯ І 1, 
169; Фасмер І 95; Смирнов 49; К1и§е— 
Міігка 35; Баигаі 56. 

атась (вигук, яким відганяють ка¬ 
чок) Мо; — складне утворення з підси¬ 
лювальної частки а і вигуку тсісь, вжи¬ 
ваного для підкликання качок.— Див, 
ще а1, тась.— Пор. атешь. 

аташе; — р. атташе, бр. аташе, 
п. аііасЬе, ч. слц. слн. аіазе, вл. аіаєеі, 
болг. м. аташе, схв. аташе; — запо¬ 
зичено з французької мови, можливо, 
через російську; фр. аііасЬе «прико- 
мандирований» є дієприкметниковою 
формою від аііасЬег «прикомандирувати, 
прикріпити, приєднати», утвореного під 
впливом фр. ст. езіасЬіег «забивати, 
втикати» на основі прийменника а «в, 
до», що походить від лат. асі «до, при», 
і іменника іасЬе у давньому значенні 
«гачок, застібка», що зводиться до 
франк. *іекап «знак», спорідненого з 
гот. іаікпз «знак, диво, доказ», двн. 
геіЬЬап «знамення», нвн. ХеісЬел 
«знак».— СІС 66; Шанский ЗСРЯ І 1, 
173; Ваигаї 56, 697; Реізі 472; К1и§е— 
М і ігк а 879—880. 

атеїзм, атеїст, атеїстичний, ст. ате- 
измь, атеиста (XVI ст.); — р. атейзм, 
бр. атзізм, п. вл. аіеігт, ч. аіеі&тиз, 
слц. аіеігтиз, болг. атейзьм, м. атейзам, 
схв. атейзам, слн. аіеіхет; — запози¬ 
чення, очевидно, з французької мови; 
фр. аіЬеізте є суфіксальним похідним 
від аіЬее «безбожний, безбожник», що 
являє собою переоформлення гр. а&еод 
«безбожник; той, що не вірить у бога», 
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ательє атлет 

утвореного з частки а- «не-» і Єе6д «бог; 
божественний», не ділком ясного, мож¬ 
ливо, спорідненого з вірм. с1і-к‘ «боги», 
лат. іегіае «святкові дні».— Шанский 
ЗСРЯ II, 170; Оаихаі 56; Ргізк І 662; 
ВоІ5ас^ 339—340.— Див. ще а-. 

ательє; — р. ательє, бр. ательє, п. 
аіеііег, ч. слц. аіеііег, вл. аіеііе], болг. 
шпелие, м. ател] є, схв. ателй}ер, ате¬ 
льє, слн. аіе1]е; — запозичення з фран¬ 
цузької мови; фр. аіеііег < азіеііег «май¬ 
стерня» (спочатку означало «місце, де 
багато стружок, трісок») розвинулось 
із фр. ст. аз4е11е (> аіеііе) «тріски», 
яке походить від нар.-лат. азіеііа, по¬ 
в’язаного з лат. азіиіа (аззиіа), зменше¬ 
ним від аззіз «дошка», етимологічно не¬ 
ясного, можливо, запозиченого.— СІС 
76; Шанский ЗСРЯ І 1, 170; БЕР І 19; 
Оаихаі 55; ВІосЬ І 49; Таїсіє—Ноїт. 
І 74; Егпоиі—Меіііеі І 51. 

атерйнка (іхг.) «АіЬегіпа тосЬоп роп- 
ііса ЕісЬчу.; краснопірка, Зсагсііпіиз 
(Беисізсиз) егуіЬгорЬіЬаїтиз» Пі, Ж;— 
р. атерйнка; —очевидно, запозичення з 
грецької мови; гр. а#єргуг| «рід корюшки, 
АіЬегіпа Ьерзеіиз» є похідним від а^р, 
-єрод «остюк (колоса); гострий кінець 
(зброї)» (пор. семантично подібну назву 
риби укр. [острйш] «йорж, Асегіпа сег- 
пиа Б.» ВеНЗн); етимологія гр. аф^р 
не розв’язана.— Пономарів Мовозн. 
1973/5, 61; Кіеіп 121; Ргізк І 28; Воі- 
засц 18. 

атеросклероз; — р. атеросклероз, 
болг. атеросклероза, ч. слц. аіегозкіе- 
гога; —науковий термін, утворений з 
основ гр. 'ііЗ'^ргі (аФарт)) «каша», ети¬ 
мологічно неясного, і ахА/црод «сухий, 
твердий, шорсткий».— СІС 1951, 73; 
РЧДБЕ 90, СЬапігаіпе І 27.— Див. ще 
склероз. 

атестат, атестація, атестувати, 
ст. атестація (1668), атестаційньїй 
(XVII ст.); — р. аттестат, бр. атес¬ 
тат, п. аіезіаі, аіезіасіа, аіезіо\\;ас, 
ч- слц. аіезі, аіезіаі, вл. аіезі, болг. 
м. атестат, схв. атест, атестат, слн. 
аіезі, заст. аіезіаі; — запозичення з 
латинської мови — атестат через ні¬ 
мецьку (нім. Аііезіаі), інші два через 
польську; лат. аііезіагі «свідчити», аі- 
іезіаішп «засвідчене» складається з 
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префікса асі- «до-» і основи дієслова 
іезіагі «свідчити, заповідати», похідного 
від іезііз (<*іегзііз) «свідок», утвореного 
з основ іег- «тричі, третій» і зіо- (зіа-) 
«стояти».— СІС 76; Шанский ЗСРЯ І 
1, 173; Оаигаі 57; \Уа1с1е—Ноїт. II 
676—677.— Див. ще авантюра, третій, 
стояти. 

[атешь-атешь-атешь] (вигук, яким 
відганяють курей) Я; — неясне; мож¬ 
ливо, результат видозміни вигуку акйиі 
або атась. 

атлас1 (тканина), атласистий, [от- 
лас, отласйна], ст. атлась (XVIII ст.), 
гатлась (XVII ст.); — р. бр. атлас, 
п. аііаз, ч. слц. вл. аііаз, болг. сиплаз, 
м. атлаз, схв. атлас, слн. аііаз; — запо¬ 
зичення з тюркських мов; тур. аііах, 
аііаз, каз. башк. атлас походять від ар. 
аііаз «гладкий, рівний», утвореного від 
іаіаз «гладити»; в українську й росій¬ 
ську мови слово могло прийти через 
польське або німецьке посередництво 
(нім. Аііаз).— Фасмер І 96; Шипова 41; 
БокоізсЬ 12; Юи§е—Мііхка 35. 

атлас2 «зібрання карт»; — р. бр. м. 
атлас, п. ч. слц. вл. аііаз, болг. атлас, 
схв. атлас, слн. аііаз; — мабуть, за¬ 
позичено через російську мову з німець¬ 
кої; походить від назви картографічної 
праці Меркатора Аііаз (1595 р.), даної 
автором на честь міфічного короля Мав¬ 
ританії математика і астронома Атласа; 
вважається невірним виведення назви 
(Шанский ЗСРЯ І 1, 171; Баихаі 56) 
від зображення на перших картографіч¬ 
них працях Атланта — міфологічного 
титана, який за участь у боротьбі проти 
Зевса повинен був тримати на плечах 
небозвід; гр. "АтХад, ,/АтХал>тод пов’я¬ 
зане з тАл^си «терпіти, витримувати», 
тєЯХй) «піднімаюсь».— МасЬек Е5.ІС 39; 
К1и§е—Мііхка 35; Ргізк І 179.— Див. 
ще Анатолій, атол. 

атлет, атлетика, атлетйзм, атле- 
тіїчний; — р. бр. болг. м. атлет, п. 
аііеіа, ч. вл. аііеі, слц. слн. аііеі, схв. 
атлет, атлет, атлета, атлет(а); — 
запозичено через російську мову з ні¬ 
мецької або французької; нім. АіЬІеі, 
фр. аіЬІеіе походять від лат. аіЬІбіа, за¬ 
позиченого з грецької мови; гр. ад^г|т^д 
«борець» є похідним від адАєю «борюсь, 



атмосфера атрофія 

змагаюсь», утвореного від «ЙЛод «бо¬ 
ротьба, змагання», яке переконливої 
етимології не має.— СІС 77; Шанский 
ЗСРЯ І І, 171; Фасмер І 96; Бацгаї 56; 
Ргізк І 22. 

атмосфера;— р. болг. м. схв. атмо¬ 
сфера, бр. атмосфера, п. вл. аітозіега, 
ч. слц. аітозіега, слн. аітозіега; — за¬ 
позичено через російську мову з фран¬ 
цузької; фр. аітозрЬеге утворено скла¬ 
данням гр. ат|ш6? «пара, дим, ту¬ 
ман», пов’язаного з ат)рі «вію, дму», 
спорідненим з дінд. уаіі «віє», псл. ус^а- 
Іі, укр. віяти, і сгфаТра «куля, сфера». — 
СІС 77; Шанский ЗСРЯ І І, 172; Баигаї 
56.— Див. ще віяти, сфера. 

ато «так, аякже», атож «тс.»; — р. 
[іато] «тс.»; — результат злиття сполуч¬ 
ника а і частки то, очевидно, у виразах 
типу: а то ж як, а то ж де, а то ж що 
і под.— Вегп. І 21.— Див. ще а1, той.— 
Пор. ая. 

атол; — р. атблл, бр. болг. атол, 
п. ч. слц. вл. аіоі, схв. атол, атол, 
слн. аіоі; — запозичення з англійської 
мови; англ. аіоіі походить від мальдів¬ 
ського аіоіи «кораловий острів з лагу¬ 
ною посередині»; виведення через фран¬ 
цузьке посередництво (фр. аііоіі) від 
лат. аііоііо «піднімаю» (Шанский ЗСРЯ 
І 1, 172) помилкове.— СІС 77; Кораііпз- 
кі 93; ЙоІиЬ—Ьуег 87; Кіеіп 122. 

атом, атомізм, атоміст, атомісти¬ 
ка, атомістйчний, атомник; — р. болг. 
м. атом, бр. атам, п. ч. вл. аіош, 
слц. слн. аіот, схв. атом; — запози¬ 
чення з грецької мови; гр. оітород «не¬ 
подільний» утворено на основі а- «не-» 
і тертсо «ділю, рубаю, ламаю», спорід¬ 
неного з псл. Іьпд «тну», укр. тяти.— 
СІС 77; Шанский ЗСРЯ І 1, 172. — Див. 
ще а-, тяти.— Пор. анатомія, том. 

[атра] «невістка» Пі, Ж; — очевидно, 
утворилося внаслідок утрати звука й 
від *іаіга з ]§1гу (пор. [астряб] від 
яструб).— Див. ще ятрівка. 

атракціон «номер у цирковій або ест¬ 
радній програмі, що приваблює глядачів 
своєю ефектністю»; — р. аттракцибн, 
бр. атракцьіен, п. аігакда, ч. аігаксе, 
слц. аігаксіа, вл. аігаксіїа, болг. атрак- 
Цион, схв. атракцща, слн. а!гаксі]а; — 

7 8-539 

запозичення з західноєвропейських мов; 
н. Аіігакііоп, фр. англ. аіігасііоп по¬ 
ходять від лат. аіігйсііо «стиснення, 
стягнення, притягання», пов’язаного з 
аІігаЬо «притягаю», утвореним за допо¬ 
могою префікса асі- «до-, на-,при-» від діє¬ 
слова ІгаЬо «тягну, волочу».— СІС 77; 
Шанский ЗСРЯ І 1, 174; Кораіійзкі 
94; НоІиЬ—Ьуег 87; РгетсЬубгіегЬисЬ 
57, 641; Баигаї 58; Кіеіп І 125. — Див. 
ще авантюра, тракт. 

атрам — див. трям. 

атрамент (заст.) «чорнило»; — бр. 
атрамант, п. слц. аігатепі;— запози¬ 
чено з латинської мови, можливо, через 
польську; лат. аігатепіит «тс.» похо¬ 
дить від слова аіег «чорний, темний», 
можливо, первісно «обпалений», спорід¬ 
неного в такому разі з ав. аіагв «вогонь», 
аігуа-«попіл», укр. ватра.— Оньшіке- 
вич Иссл. п. яз. 238; РісЬЬагсІі 31; Ег- 
поиі—Меіііеі І 53; \¥а1с!е—Ноїт. І 
75—7«6.— Див. ще ватра. 

атрибут «ознака, означення, влас¬ 
тивість», атрибутйвний; — р. болг. ат¬ 
рибут, бр. атрибут, п. аігуЬиІ, ч. вл. 
аІгіЬиІ, слц. слн. аігіЬйі, м. атрибут, 
схв. атрибут; — запозичення з латин¬ 
ської мови; лат. аІігі.ЬйІиз являє собою 
дієприкметник від аІІгіЬио «надаю, по¬ 
стачаю; приписую», утвореного за допо¬ 
могою префікса асі- «до-, на-, при-» 
від ІгіЬио «ділю, розподіляю; припи¬ 
сую».— СІС 78; Шанский ЗСРЯ 11, 173; 
Кораііпзкі 95; НоІиЬ—Ьуег 88; КДеіп 
125.— Див. ще авантюра, трибун. 

атрофія «зменшення розміру клітин; 
ослаблення, змертвіння», атрофувати¬ 
ся; — р. атрофйя, бр. атрофія, п. слц. 
аігоііа, ч. аігоііе, болг. атрофйя, схв. 
атрдфща, слн. аігоіі]а; — запозичення 
з західноєвропейських мов; н. АІгорЬїе, 
фр. аігорЬіе, англ. аігорЬу походять від 
лат. аІгорЬіа, яке зводиться до гр. атро- 
сріа «брак харчів, голодування; прив’я¬ 
дання», пов’язаного з атрофод «недого¬ 
дований, худий», що складається з за¬ 
перечного префікса а- та основи слова 
трофт) «їжа, харчування».— СІС 78; Шан¬ 
ский ЗСРЯ І I, 173; Кораііпзкі 94; 
НоІиЬ—Ьуег 88; Кіеіп 123.— Див. ще 
а-, трофіка. 

97 
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ату (вигук цькування), атукати; — 
р. бр. болг. ату, п. [аіиЬа]; — загально¬ 
прийнятого пояснення не має; тлума¬ 
читься як слов’янське утворення, анало¬ 
гічне до атю, ачу (Преобр. І 10) або як 
запозичення з французької мови, в якій 
вираз а іоиі «на все» складається з при¬ 
йменника а «на, до», що походить від лат. 
асі «до, при», і займенника іоиі «все, 
весь», що зводиться до.лат. іоіиз «весь» 
(Шанский ЗСРЯ 11, 174; Фасмер 196).— 
ЗСБМ І 202. — Див. ще авантюра, то¬ 
тальний. — Пор. атю. 

атю (вигук цькування); — бр. оцю 
«тс.»; — очевидно, результат злиття під¬ 
силювальної частки а1 і вигуку тю 
(див.). 

атя — див. гаття. 
ау (вигук оклику, привернення ува¬ 

ги), аукати; — р. ау, бр. агу; — пояс¬ 
нюється як звуконаслідувальне утворен¬ 
ня (Фасмер І 96; Преобр. І 10) або як на¬ 
слідок злиття вигуків а та у (ІШнский 
ЗСРЯ І І, 174).— Пор. агов, агу2. 

аудиторія, овдшпорія; — р. болг. ау- 
дитбрия, бр. аудьіторьія, п. а и сі у іс¬ 
пит, ч. аисіііогіит, слц. аибіібгіит, вл. 
ац/сШогі]'; м. аудиториум, схв. аудйтд- 
ри}{а), аудйтдрщум, аудйтдрщум, слн. 
аубИогір — запозичення з латинської 
мови; лат. аисіїїбгіит походить від діє¬ 
слова аибіо «слухаю», спорідненого з 
дінд. ауїЬ «очевидно, явно», ав ауіз 
«тс.», псл. (і)ауііі, укр. явити.— СІС 
78; Шанский ЗСРЯ І 1, 175; Егпоиі — 
Меіііеі І 55; Таїсіє—Ноіт. І 80.— Див. 
ще явити. 

аукціон, аукціонер, аукціоніст, [авк- 
ція, авкціонер]; — р. болг. аукцибн, бр. 
аукцьіен, п. аиксіа, ч. аиксе, слц. аик- 
сіа, вл. а\уксііа, схв. аукцща, аі/кцща, 
слн. ауксца; — через посередництво ні¬ 
мецької мови (нім. Аикіібп) запозичено 
з латинської; лат. аисііо, -іопіз «при¬ 
людний торг» походить від дієслова 
аи§ео «збільшую, збагачую».— СІС 78; 
Шанский ЗСРЯ І 1, 175; Егпоиі—Меіі- 
Іеі І 56.— Див. ще Август. 

аул «селище в кавказьких та деяких 
середньоазіатських народів», [авул] «тс.», 
[аула] «юрба»; — р. бр. болг. аул, п. 
апІ, ч. аіїі, слц. аиі, схв. аул; — запози¬ 

чення з тюркських мов, можливо, з та¬ 
тарської; тат. узб. каз. кирг. аул «аул», 
каз. ног. башк. авил «тс.», аз^д шл «ко¬ 
шара», тур. а^іі «тс.» походять від коре¬ 
ня а:в° (<.*а:г) «збиратися», спорідне¬ 
ного з монг. аіі «сім’я; селище, юрта; 
кочова стоянка».— Шанский ЗСРЯ І 1, 
175; Преобр. І 10; Севортян 65—66, 
83—85; Дмитриев 524.— Пор. агел1. 

аут (спорт.); — р. бр. болг. м. аут, 
п. аиі, сиі, ч. оиі, слц. аиі, схв. аут, 
аут, слн. оиі; — запозичення з англій¬ 
ської мови; англ. оиі «тс.» виникло на 
основі прийменника оиі «поза, зовні», 
СПОрІДНеНОГО З ГОТ. ПІ «ІЗ», ДВН. Ц2, нвн. 
аиз «тс.», дінд. иб- «вгору, геть». — СІС 
79; Шанский ЗСРЯ І 1, 175—176; БЕР 
І 20; Кіеіп 1104; Реізі 537; К1и§е—Мііг- 
ка 39. 

аутодафе, автодафе «прилюдне спа¬ 
лення єретиків та єретичних книжок за 
присудом інквізиції»; — р. болт, аутода¬ 
фе, бр. аутодафе, п. аиіобаїе, ч. слц. 
аиіобаїе, схв. аутодафе, слн. ауіобаіе; 
— запозичення з французької мови; 
фр. аиіобаїе «тс.» походить від порт. 
аиіо-ба-Іе «акт віри», що відповідає 
лат. асіц$ їібеі «тс.»,; лат. їіббз «віра», 
Пбо «вірю, покладаюсь» споріднені з гр. 
яеіОораї «слухаюсь», псл. Ьебііі «пере¬ 
конувати», укр. [ бідйти] «лаяти».— 
СІС 79; Шанский ЗСРЯ І 1, 176; Фасмер 
І 97; Паигаі 61. — Див. ще агент, акт1, 
бідйти. 

Афанасій, Опанас, Панас, Атанас, 
Атанасій, [Автанас, Танасій, Танась, 
Таськб, Афтан ВеЛ, Афтанас], ст. 
Аванасій «бесьмрьтенв... бесмертннй» 
(1627); — р. Афанасий, бр. Ананас, др. 
Афанасии, п. Аіапагу, ч. АіЬапавіиз, слц. 
Аіапаг, ст. Аіапагіиз, болг. Атанас, схв. 
Атанасще, Атанас, слн. Аіапагі], стел. 
&$амасии, Ят<иіасии; —через посеред¬ 
ництво старослов’янської мови запози¬ 
чено з грецької; гр. ’Адауасгіод похо¬ 
дить від прикметника афаттод «без¬ 
смертний», утвореного з заперечної ча¬ 
стки а- «не-, без-» та іменника Оататод 
«смерть», споріднєїного з дінд. абЬуапП 
«він згас, він зник», бЬуаяіай «темний, 
похмурий», ірл. би(і)пе «смертний».-— 
Беринда 173; Петровский 61; Илчев 55; 

98 



афект афтемний 

ВоІ5ас^ 333; Ргізк І 652—653; Рокоту 
266.— Див. ще а-. 

афект, афектація, афективний, афек¬ 
тований, ст. афекпгь (1627); — р. аф- 
фект, бр. болг. афект, п. ч. слц. вл. 
аїекі, м. афект, схв. афек(а)т, слн. 
аїекі; — запозичено з латинської мови 
через польську, пізніше через німецьку 
(н. АїСекі); лат. аііесіиз «пристрасть, 
хвилювання, почуття» пов’язане з діє¬ 
словом аШсіо «завдаю, уражаю, впли¬ 
ваю», утвореним з префікса ай- (>аі-) 
«до-, на-» та дієслова іасіо «роблю, чи¬ 
ню».— СІС 79; Кравчук ВЯ 1968М, 
123; Шанский ЗСРЯ І 1, 178; Фасмер 
І 97; БЕР І 21; Таїсіє—Ноїш. І 440— 
444.— Див. ще авантюра, факт. 

афера, аферйст; — р. болг, схв. афе¬ 
ра, бр. афера, п. вл. аіега, ч. слц. аіега, 
м. афера, слн. аіега; — запозичення з 
французької мови; фр. аііаіге «справа, 
афера» утворене з префікса а-, що похо¬ 
дить від лат. ай- «до-, при-», і дієслова 
іаіге «робити», що зводиться до лат. 
іасеге «тс.». — СІС 79; Шанский ЗСРЯ І 
І, 176; Кораііпзкі 33; НоІиЬ—Ьуег 70; 
МладеновП; Баигаі 14.— Див. ще аван¬ 
тюра, факт. 

афина (бот.) «чорниці, Уассіпіиш 
тугШІиз Б.», афини, [гафини, яфиниі, 
афинник, афиняк, афинянка; — п. аіу- 
па; — запозичення з румунської мови; 
рум. аііпа «тс.» етимологічно неясне; 
зіставлялося (Сгапїаїй 198) з н, Аїіеп- 
Ьееге (бот.) «водянка, Етреігцш під¬ 
типі Ь.», букв, «мавп’яча ягода», назва 
якої складається з іменників Аїїе «мав¬ 
па» та Вееге «ягода»; виводилось (Тік- 
Ііп 27; МасЬек йт. гозії. 179) від уг. 
аіопуа «чорниці», яке більшістю дослід¬ 
ників, навпаки, виводиться з румунської 
мови; пов’язувалось також (Ри$сагіи 
Басогошапіа, Сіиі, VII, 103—105) з лат. 
асіпиз «ягода».— Кравчук Карп, диа- 
лектол. и оном. 129—139; ЗсЬеІийко 
125; МІ|а-Агта$ та ін. Кошапозіачіса 
16, 72; МасЬек ЕЗЙС 155; МИТЕЗг І 
99,— Пор. яфира. 

афікс (лінгв.), афіксація, афіксаль¬ 
ний; — р. аффикс, бр. афікс, п. слн. вл. 
аіікз, ч. слц. аїіх, болг. афйкс, схв. 
афикс; — очевидно, запозичення з фран¬ 
цузької мови; фр. аШхе походить від 

лат. аїіїхиз «прикріплений», дієприкмет¬ 
ника від аІІТ^о «прикріплюю, приби¬ 
ваю», утвореного за допомогою префік¬ 
са ай- «до-, на-, при-» від ЇТ§о «вбиваю, 
встромляю».— СІС 79; Шанский ЗСРЯ 
І 1, 178—179; Кораііпзкі 34; Кіеіп 34.— 
Див. ще авантюра, фіксувати. 

афіша, афішувати; — р. м. афйша, 
бр. афіша, п. аіізг, ч. слц. аііз, болг. 
афйш, схв. афйша, афиш, слн. аіііпга- 
іі; — запозичення з французької мови; 
фр. аііісЬе походить від дієслова аііі- 
сЬег «приліплювати, прикріплювати», ут¬ 
вореного з префікса а- «до-, при-», що 
походить від лат. ай- «тс.», і дієслова 
іісЬег «забивати, встромляти», пов’яза¬ 
ного з лат. *їі§ісаге, що походить від 
ії§о «вбиваю, встановлюю, вивішую».— 
СІС 80; Шанский ЗСРЯ І 1, 176—177; 
НоІиЬ—Ьуег71; БЕР 121; Иаигаі 15, 
322.— Див. ще авантюра, фіксувати. 

афоризм, афористичний; — р. афо¬ 
ризм, бр. афарйзм, п. аіогугт, вл. аіо- 
гігт, ч. аіогізтиз, слц. аіогїгтиз, болг. 
афорйз'ьм, м. афорйзам, схв. афорйзам, 
слн. аїогїгет; — запозичення з фран¬ 
цузької або німецької мови; фр. арЬо- 
гізте і нім. АрЬогізтиз походять від 
лат. арЬогізтиз, що зводиться до гр. 
афоріарод «визначення», похідного від 
дієслова афорї^со «визначаю, відмежо¬ 
вую», яке складається з префікса аяо- 
(аф’-) «від-» та дієслова 6рї£<в «встанов¬ 
люю, межую».— СІС 80; Шанский ЗСРЯ 
І 1, 177; Кораііпзкі 34; БЕР 121. — Див. 
ще абажур, горизонт. 

африката (лінгв.) «складний приго¬ 
лосний звук», африкат «тс.», африка- 
тйвний, африкатний; — р. аффриката, 
бр. африката, п. аігукаіа, вл. аігікаіа, 
ч. слц. аігікаіа, болг. африкат(а), схв. 
африката, африкат, слн. аігікаіа; — 
запозичення з німецької мови; н. Аіїгі- 
каіа (Аїїгікаїе) походить від лат. аіїгі- 
саіиз, дієприкметника минулого часу від 
аїїгісо «тру, обтираю», утвореного за до¬ 
помогою префікса ай- «до-, на-, при-» від 
ігісо «тру».— СІС 80; Шанский ЗСРЯ І 1, 
179; НоІиЬ—Ьуег71; КДеіп 34.— Див. ще 
авантюра, фрикативний. 

[афтемний] «навіки проклятий» Ж, 
[на афтему] «ущент, зовсім, до тла» 
О; — очевидно, результат випадіння -на- 
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ах аць 

з незасвідченого прикметника *анаф- 
темний, похідного від анафтема «про¬ 
кляття, відлучення».— Див, ще ана¬ 
фема. 

ах (виг.), ахати, ахкати; — наяв¬ 
не у всіх слов’янських і багатьох не¬ 
слов’янських мовах; виникло на осно¬ 
ві інстинктивного вигуку. — Шанский 
ЗСРЯ І 1, 179; Фасмер І 97; Преобр. І 
10; Зіа\у$кі І 23.— Пор. а2. 

[аханй] «риболовна снасть, пастки 
на красну рибу» Мо;— р. [ахан, охан] 
«тс.»; — не зовсім ясне; можливо, є за¬ 
позиченням з грецької або іранських 
мов; пор. гр. А%а\г\с, «з широким ротом 
або отвором», «кошик; (перс.-бе- 
от.) міра сипких тіл»; думка Горяєва 
(7) про запозичення з татарської мови 
не знаходить підтвердження. 

[ахй] (вигук для відтворення звуку 
кашлю); — варіант вигуку кахй звуко¬ 
наслідувального характеру. 

ахінея, ахинея Ж; — р. ахинея, бр. 
ахінея; — загальноприйнятої етимоло¬ 
гії не має; пов’язується (Фасмер І 97) 
з грецьким айцуаїод «афінський» як 
семінарське слово; зіставляється також 
(Виноградов Рус. речь, Нов. с. З, 28— 
46) з діалектними російськими словами 
охйнить (< хйнить «ганити, гудити, 
лаяти») та хинь «нісенітниця, безглуздя»; 
сумнівна з семасіологічного погляду 
думка (Маігепаиег ЦР 7, 1) про зв’язок 
з гр. «бідність». — Шанский 
ЗСРЯ І 1, 179; Фасмер І 97. 

[ац] (вигук, яким повертають волів 
праворуч) Я; — результат злиття при¬ 
йменника од і займенника ся «себе» 
(іод-ся > от-ся > оця > аця > ац); фор¬ 
ма *аця виникла, можливо, внаслідок 
переходу о в а перед складом з на¬ 
голошеним а; ац з’явилося після від¬ 
падіння кінцевого а та ствердіння ц.— 
Див. ще від, себе.—Пор. гаття. 

[ацарн] «вид клена, Асег ріаіапиз» 
Пі; — запозичення з румунської (або 
молдавської) мови; рум. аг^аг (молд. 
арцар) виникло, очевидно, з слат. [*агсеа- 
гіиз], яке походить від лат. асег «клен», 
спорідненого з двн. аЬогп (нвн. АНогп) 
«тс.»; припускається як можливий та¬ 
кож глибший зв’язок латинського сло¬ 
ва з лат. асег «гострий», спорідненим із 

псл. озіпь, укр. гострий (у зв’язку з 
формою листя).— СДЕЛМ 36; Ри^сагіи 
І 11; Таїсіє—Ноїгп. І 6—7; Егпоиі— 
Меіііеі І 6.—Див. ще гострий. 

[ацера] (вигук, яким відганяють 
овець, ягнят) Мо, [ацйра Мо, ацарки 
МСБГ] «тс.»; — неясне; можливо, по¬ 
в’язане з вигуком ацй (див.). 

ацетилен; — р. болг. ацетилен, бр. 
ацзтьілен, п. вл. асеіуіеп, ч. слц. асе- 
іуіеп, слн. асеїііеп, схв. ацетилен; — 
запозичення з французької мови; фр. 
асеіуіепе «тс.» є неологізмом французь¬ 
кого хіміка Е. Даві, утвореним на осно¬ 
ві лат. асбіит «оцет, кисле вино» та фр. 
еіЬуІепе «етилен».— Шанский ЗСРЯ І 1, 
180; Баигаї 8.— Див. ще оцет, етилен. 

ацетон; — р. болг. ацетон, бр. аце¬ 
тон, п. ч. вл. асеіоп, слц. слн. асеіоп, 
схв. ацетон; — запозичення з французь¬ 
кої мови; фр. асеїопе «ацетон» є суфік¬ 
сальним утворенням від лат. асеіиш 
«оцет, кисле вино».— СІС 81; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 180.— Див. ще оцет. 

[ацй] (вигук, яким відганяють кіз) 
ВеЛ, МСБГ, [ацйй О, аці МСБГ] «тс.»;— 
очевидно, вигуковий варіант прислів¬ 
ника (з)відси(< отси) з пізнішою зміною 
о в а під впливом вигуків типу агуиі, 
акбт.— Див. ще відси. 

ацїба (вигук, яким відганяють ще¬ 
нят) Ж, [аціб МСБГ, аціеа Ме, аціпа 
МСБГ, цгба Ме, ціва Ме] «тс.»; — по¬ 
ходження неясне; можливо, виникло 
в результаті злиття прийменника од 
(<от) і якогось утворення від займен¬ 
никової основи с- з пізнішим переходом 
початкового о в а і відпадінням а під 
впливом вигуків акдт—кот, агуш—гуіи; 
зіставлення з [ці] (внгук для підкликан¬ 
ня кіз), ціп-ціп (вигук для підкликання 
курчат) (Сгап]а1й 234) непереконливе. 

[аця-аця] (вигук для підкликання 
свиней); ■— неясне; можливо, результат 
видозміни вигуку коцьо-коцьб «тс.». 

[аць] «тільки, лише» Ж, І ач] «тс.» 
Ж; — очевидно, виникло на підставі 
румунського словосполучення (сії ре) 
асі «майже, мало не, трохи не», яке за¬ 
знало скорочення і семантичної зміни 
прн запозиченні; рум. асі є варіантом 
прислівника аісі «тут, сюди», що виник 
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ацьос аяй 

з лат. ай «до» і *Ьіссе «цей, тут», пов’я¬ 
заним з Ьіс (ст. Ьес < Ье-се) «тс.», що 
є, очевидно, складним утворенням, пер-- 
ша частина якого споріднена з дінд. Ьа 
«звичайно, зрозуміло, потім», друга 
(-се<*ке) споріднена з вірм. -з (ар¬ 
тикль.) — БЬКМ 16; \Уа1с1е—НоГт. І 
192-193, 644—645. 

[ацьос] (вигук, яким відганяють ко¬ 
ней, лошат) ЛПол, [ацьдсь Па, а цюсь- 
цюсь О] «тс.»; — неясне; можливо, ва¬ 
ріант вигуку ац (див.). 

ач (вигук подиву, захоплення, обу¬ 
рення), [еч, ич] «тс.»; — р. [ач], бр. ач 
«тс.»; — результат скорочення бачиш чи 
бач.— Грінченко І 1І;ЗСБМ І 227,— 
Див. ще бачити.— Пор. ба2. 

ачей «можливо, принаймні, хоча б», 
[ачень, ач Ж] «тс.», [ачйй] «тс.; хіба, чи» 
Німчук Славіст, зб.; — бр. [ачей] «хі¬ 
ба що», [ач] «хоч, якщо», др. ачи «мож¬ 
ливо», аче «якщо, хоча», п. ст. асг «будь-» 
(асгкоіі «коли б, якщо б, хоч»), асг піс 
«принаймні», ч. ст. ас «якщо; хоча», 
ас? «тс.», вл. Ьас «хоча», стел, а че «тс.»;— 
результат злиття сполучника а з зай¬ 
менниковим елементом се (че), спорід¬ 
неним з болг. че «що» (спол.), лат. -дие 
«і», дінд. са, гр. те «тс.», іє. *кие; кін¬ 
цеве -й може бути залишком енклітич¬ 
ної частки і, кінцеве -нь — заперечної 
частки ні (пор. п. ст. асг піс) або дав¬ 
ньої вказівної частки -пі.— Німчук Сла¬ 
віст. зб. 148-—149; ЗСБМ І 227—228; 
ЗССЯ 1, 35—36; Засіп.— АіЬ. У\УЬ. І 2; 
Вегп. І 22; У/а1с1е—Рок. І 507—508.— 
Див. ще а1, і, ні.— Пор. чей, чи. 

[ачу] (вигук, яким відганяють сви¬ 
ней), [аци МСБГ, ацю, ацьд МСБГ, аць О, 
асю О, ЛексПол] «тс.»; — бр. [аціо] 

«тс.»; — результат злиття підсилюваль¬ 
ної частки а1 з вигуками чу, цю (див.). 

[ач-урда-ши] (вигук, яким заверта¬ 
ють баранів) ВеЛ, [ач-урдааш] «тс.»; — 
неясне; можливо, складається з вигуку, 
спорідненого з [ачу] або запозиченого 
з румунської мови (рум. [асі] «сюди»), 
і лайливого виразу урдаши, що може 
бути зведений до, уг. бгсІО§5Є§ «чорто¬ 
виння, чортівня». 

[ащ] «якщо» Ж, [ащби] «якби» Ж, 
[ащеби] «тс.» Ж; — р.-цел. йфЕ, стел. 
діліте; — незвичайна для української мо¬ 
ви звукова форма слова, відомого з дав¬ 
ньоруського періоду щф'ормі аче «якщо»; 
очевидно, запозичення з церковносло¬ 
в’янської мови, де, як і др. аче, пояснює¬ 
ться як результат давнього злиття спо¬ 
лучників *аі (>а) і ^е, реконструйо¬ 
ваного на підставі дінд. уаі «з (часу), 
від», ав. уаі «коли, це», дперс. уаіа, 
«коли» або сполучника аі і займеннико¬ 
вої основи *се (<*ке), спорідненої з 
лат. -цие «і», гр. тє, дінд. са «тс.»; може 
розглядатись і як місцеве діалектне 
утворення в результаті контамінації 
аже і аче (0§опо\узкі Зіий. 213, 10).— 
Фасмер І 98; ЗССЯ 1, 90—91; Засіп.— 
Аііг. У\УЬ. і 5; Вегп. І 34.— Див. ще 
а1, аж. 

[ая] «так, авжеж», [а£] «тс.», аяка- 
ти; — очевидно, результат скорочення 
виразу аякже.— Кравчук ВЯ 1968/4, 
120, 124.— Див. ще а], як.— Пор. ато. 

аяй (вигук болю, здивування, стра¬ 
ху), аяйкати, аяйкало «той, хто каже 
аяй, боягуз»; — р. аяй (ай-ай) «тс.», 
[аяйка] «боягуз, боягузка», бр. аяй 
«тс.»;— результат подвоєння вигуку ай: 
ай-ай — аяй.— Преобр. І 42.—Див. ще 
аи1. 



б — див. би. 
ба1 (сполучник; частка; вигук не¬ 

сподіванки); — р. болг. м. схв. ба (ви¬ 
гук, частка), п. ч- слп. Ьа «справді», 
слн. Ьа (вигук нехтування); — псл. 
Ьа; —лит. Ьа (стверджувальна частка), 
лтс. Ьа (підсилювальна частка), ав. Ьа 
«справді», вірм. Ьа (видільна частка), 
гр. «немов, ніби»; — іє. *ЬЬа, зай¬ 
менникова форма, споріднена з *ЬЬо, 
від якої походить і укр. бо-, пор. анало¬ 
гічний паралелізм вигуку на і частки 
но, часток р. ка і ко та ін.; відрив р. 
болг. схв. ба від укр. ба, ч. п. слц. Ьа 
(Фасмер І 99; Вегп. І 36; Засіп.—Аііг. 
У\¥Ь. І 61) необгрунтований.— Мель- 
ничук Структ. слов. реч. 211; Зіаткі І 
24; 3кок І 82; ЗССЯ 1, 105; 31. ргазі. 
І 169; Тгаиітапп 22—23; МйЬІ.— 
Епсіг. І 246; Рокоту 105—106.— Пор. 
ба2, бо. 

ба2 (вигук здивування: ти ба), ба- 
кати «говорити ба»; — результат ско¬ 
рочення дієслівної форми бачиш (бачив)-, 
пор. р. ииіь з видишь; після фонетич¬ 
ного збігу з давнім ба1 частково змі¬ 
шало з ним і свої вигукові функції.— 
Див. ще бачити.— Пор. ба1. 

баба1 (в т. ч. з різними переносними 
значеннями), [бабена] «стара жінка» 
Я, бабйзна «спадщина від баби», [ба- 
бйзнина О, бабівщйна] «тс.», бабйнець 
«місце в церкві, де стоять жінки», [ба¬ 
бич] «бабій», бабій, бабнйк «бабинець», 
[бабнбта] (зб.) НЗ УжДУ 26, бабня, 
баббта, бабство, ]баб'ятина ЯІ «тс.», 
[бабкуватий] «зморшкуватий», [бабніцць¬ 
кий] «акушерський» Я, баб'ячий, ба¬ 
бити «бути повитухою, знахарювати», 
бабувати «тс.», бабитися «виявляти без¬ 
вільність, нерішучість, розніженість; 
[проводити час серед жінок]», [бабіти] 
«ставати схожим на бабу; набрякати; 
зморщуватися», [бабчшпися] «зморщува¬ 

тися» Ж, [побабйстий] «зморшкуватий», 
[побабицце] «зморщитися» Л, [розбабка] 
«ворожка» Ж; — р. бр. др. болг. м. 
баба, п. слц. вл. нл. ЬаЬа, полаб. ЬаЬз, 
ЬоЬз, ЬоЬо, ч. слн. ЬаЬа, схв. баба, 
бака «бабуся», стел, вава; — псл. ЬаЬа;— 
лит. ЬоЬа «стара жінка», лтс. ЬаЬа, свн. 
ЬйЬе, ЬоЬе «тс.»; — давнє слово з дитя¬ 
чої мови, іє. *ЬаЬа або*ЬЬаЬЬа, утво¬ 
рене шляхом повторення того самого 
складу, як і в інших словах подібного 
типу; рум. ЬаЬй, уг. ЬаЬа, алб. ЬаЬє 
є запозиченнями з слов’янських мов.— 
Трубачев Терм, родства 71—73, 193— 
197; Шанский ЗСРЯ І 2, 3—4; Фасмер І 
99; Преобр. І 10; ЗСБМ І 245; Зкок І 
82—83; ЗССЯ 1, 105—108; 31. ргазі. І 
169—171; Вегп. І 36. 

[баба2] «квасоля Мак; головня (на 
кукурудзі) ВеНЗн; рід великих груш; 
кругла грудка глини», баби (бот.) «по¬ 
луниці, Рга§агіа соїііпа» Мак, [бабешки] 
«нутрощі тварин», [бабіех] «жмут злин- 
лої вовни на вівці» Л, [бабка] «ріжки 
(головня на колосках) ВеНЗн; латаття 
Мак», [бабки] «сорт слив (округлих, 
скороспілих)» ВеНЗн, [бабки] «кульба¬ 
ба», [баббвка] (бот.) «ряст, Согуйаііз 
1і§ііаіа» НЗ УжДУ 26, [баббха] «велика 
квасоля» ВеНЗн, [бабуля] «булька, пу¬ 
хир» ВеБ, [бабур] «пуголовок» Л, [бабу- 
хатий] «пузатий»; — р. [бабошка] «кар¬ 
топлина; поплавок з кори; брунька», 
[бабушки] «віспинки; кір; болячки на 
дитині», [бабашка] «поплавок на вудці; 
(полігр.) пропуск у складанні, пустий 
квадрат»; п. ЬаЬа «вид опуклих груш», 
болг. [баба] «крупна дика ягода», м. 
бабулица «прищик», схв. [бІіба] «круг¬ 
лий камінець», бабац «великий горіх», 
бабура «сорт великого перцю», бабушка 
«круглий наріст на листі, шишка»; — 
назви різних предметів кулястої форми; 
можуть бути зведені до гіпотетичної 
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баба бабах 

основи псл. ЬаЬ- «надуватися, розбу¬ 
хати,, бути кулястим» (Кіеспік І 129— 
133).— ЗСБМ І 244.—Пор. баба3, бабєць, 
бабиці, бабичка, бабка6. 

баба3 «рід печива з пшеничного бо¬ 
рошна; [рід паски]», [бабка] «страва 
з борошна, пшона, картоплі, локшини, 
рису, сиру та ін.; здобна булка Лекс- 
Пол; хліб з гречаного борошна Лекс- 
Пол]», [бабнйк] «посуд для випікання 
баби»; — р. баба «рід печива, паска», 
бабка «вид страви», [бабашка] «хлібина; 
пиріжок; калач»; [бабаха] «пампушка, 
млинець», [бабйшка] «тс.», [бабки] «хліб¬ 
ні кульки, які пекли для худоби», 
[бабошка] «грудочка (борошна в страві), 
затірка, галушка, булочка», [бабушкаЗ 
«тс.», бр. баба «вид страви», бабка «баба, 
паска, бабка», п. ЬаЬа «рід печива, 
паска», ЬаЬка «тс.», ч. ЬаЬа «вид страви», 
ЬаЬоука «паска», слц. ЬаЬа «паска», 
вл. ЬаЬа, ЬаЬка «тс.», нл. ЬаЬа «рід 
печива», болг. [баба] «ковбаса з товстої 
свинячої кишки», схв. баба «паска»; — 
псл. ЬаЬа «галушка, кругле печиво»; — 
очевидно, як і баба2, пов’язане з осно¬ 
вою псл. ЬаЬ- «надуватися, розбухати, 
бути кулястим»; пов’язання з баба1 
«стара жінка» (Вгііскпег 9) недостатньо 
обгрунтоване.— ПоповиЬ ЗФ 19, 168; 
ЗССЯ 1, 105—108.—Див. ще баба2.— 
Пор. бабиці, бабичка, бабка6. 

[баба4] (бот.) «частуха подорожни- 
кова, Аіізша р!аліа§о ариаііса Ь.» Мак, 
[бабка (водяна)] «тс.» Мак; — результат 
перенесення і видозміни назви бабка 
«подорожник, Р1ап1а§о»; перенесення 
зумовлене зовнішньою схожістю лист¬ 
ків обох рослин.— Див. ще бабка1. 

[бабай] «домовик»; — р. [баба, ба¬ 
бай] «дід» (іноді вживається для лякання 
дітей), м. баба, баба}ко «батько», баба¬ 
ми «тесть, дід», схв. баба, бобщко 
«батько»; — запозичення з тюркських 
мов; тур. ЬаЬа «предок, прадід, батько», 
Крим.-тат. баба «батько», тат. баба «дід» 
і т. д. є утвореннями, аналогічними до 
іє. (слов.) ЬаЬа «стара жінка».— Фас- 
мер І 99; Зкок І 83; Дазапеп УетюЬ 53. 

[бабайка] «велике весло», [бабаїти\ 
«гребти» Дз; — р. [бабайка] «весло з ці¬ 
лої колоди, цурка, обрубок, кочет», схв. 
бабак «ручка на кіссі; поперечна руко¬ 

ять на веслі»; — очевидно, походить від 
баба з переносним значенням «чурбак» 
і под. (Преобр. І 10); можна припустити 
також зв’язок з формою [баббй] «дере¬ 
в’яний виступ у човні» (Кравчук ВЯ 
1968/4, 124).— Пор. баба1, бабой. 

бабак (зоол.) «Магшоіа ЬоЬас; Агсіо- 
туз ЬоЬас; ледар», байбак, Ібобак] Ж 
«тс.», бабача, [бабакдвина] «купа землі, 
нарита байбаком», [бабачйння] «тс.», бай- 
бацтво «егоїстична замкнутість» Ж; — 
р. байбак, [бабак], бр. байбак, п. [Ьа]- 
Ьак] «ледар», ЬоЬак «тс.; (зоол.) Агсіо- 
шуз ЬоЬас»; •— запозичення з тюрк¬ 
ських мов; пор. тат. башк. каз. байбак 
«Магтоіа»; — спроби пов’язати з кар. 
ЬаіЗЬах, ЬаіЬах «поганий», тур.-перс. 
ЬедЬаЬі «нещасна людина» (Фасмер І 
107; 2аізс2ко\Узкі ЗР 19, 37; Преобр. 
І 12), ккалп. балпак «коротконогий», 
каз. тат. байпак «панчохи вовняні» 
(Дмитриев 563) або з тур. Ьаі Ьбійк 
«великуватий» (Мікі. ТЕ1. ІЧасЬіг. І 
9) позбавлені підстав.— Шанский ЗСРЯ 
І 2, 11—12; Засіп,—Аііг. У\УЬ. І 226. 

баба-куль — див. кульбаба. 
[бабана] «стара вівця»; — запози¬ 

чення з румунської (молдарської) мови; 
рум. ЬаЬапй, молд. бабана «тс.» є по¬ 
хідним від рум. ЬаЬа, молд. баба «стара 
жінка, баба».— ЗсЬеІисІко 125; ЬЩй- 
Агша^ та ін. Котапозіауіса 16, 73; 
БЬРМ 62. 

[бабарунка] (ент.) «сонечко, Соссі- 
пеііа», [бабруна, бабрун, бабрйська, ба- 
брунька, боборунка, бобрунка, бобру- 
нйця Ж) «тс.»; — п. ЬіесІгопка, ст. 
Ьіебгипка (XVII ст.), ч-. Ьебгипка, Ье- 
гипка, Ьегизка, [уегипка, тегипка] 
«тс.»; — результат видозміни деетимо- 
логізованої давнішої форми *бедрунка, 
похідної від колишнього прикметника 
*бедрий «рябий, з плямами іншої масті 
на бедрах», під впливом слів баба (пор. 
п. [ЬаЬа] «сонечко», схв. ЬаЬигіса «тс.»), 
бабрати і бруніти; думка про запози¬ 
чення з польської мови (Оньїшкевич 
Исслед. п. яз. 238) позбавлена під¬ 
став.— Коломієць Мовозн. 1967/3, 49— 
51.— Див. ще бедра, бедрик.— Пор. 
бабєць, бабка4. 

бабах, бабахати, бабахкати, [ба¬ 
бу х] Ме;—р. бабах, бабахнуть, бр. 
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бабах, бабахаць, п. [ЬаЬа, ЬаЬасЬ]; — 
слова звуконаслідувального характеру, 
утворені шляхом неповного подвоєння 
вигуків бах, бі/х.— Шанский ЗСРЯ І 
2, 5.— Див. ще бах1, бух. 

[бабац]; — результат афективної ви¬ 
дозміни вигуку бац з неповним подвоєн¬ 
ням його звукового складу.— Див. ще 
бац. 

[бабенник] (бот.) «бобівник, Мепуап- 
ІЬез ігіїоііаіа Ь.» Мак; — результат ви¬ 
дозміни форм типу бобівнйк, [бібнйк, 
боббвник] «тс.», зближених з основою 
баба у назвах рослин.— Див. ще бобів¬ 
нйк.— Пор. бабковий, бабчук. 

бабець (іхт.) «бичок, головач, Соїіиз 
§оЬіо» [баба О, бабин Я, бабка, баб'юк] 
«тс.»; — п. [ЬаЬес] «тс.», болг. бабой, 
бобой, бабая, бабушка (назви риб), схв. 
б'йбица «вид риби», бабак «тс.; окунь», 
б'йба «вид риби»; — очевидно, пов’язане 
з баба «стара жінка» за ознакою великої 
голови (мається на увазі звичай старих 
жінок намотувати на голову товсту 
хустину); пор. іншу назву тієї самої 
риби головач, нім. Каиікорї (дослівно 
«куляста голова») заслуговує на увагу 
також припущення про окрему прасло¬ 
в’янську основу ЬаЬ- «надуватися, роз¬ 
бухати, бути кулястим», представлену 
також у схв. ЬаЬигіса «сонечко», ЬаЬіса 
«стонога», ЬаЬига «тс.; великий м’ясис¬ 
тий перець», п. ЬаЬка «сонечко», укр. 
баба «кругла грудка глини; квасоля; 
кругла груша; головня» (Р]еспік І 129). 

[бабзделя] «баба» (вульг.) Я; — п. 
ЬаЬзДуІ «бабисько»; — результат кон¬ 
тамінації слів баба1 і бздіти (див.). 

[бабинцина] (бот.) «бирючина, вовчі 
ягоди, Ьі^изігит уиі^аге Ь.» Мак; — 
р. [бабинщина] «тс.»; — не зовсім ясне; 
можливо, пов’язане з основою баб- «ку¬ 
лястий»; назва могла бути зумовлена 
круглою формою плодів бирючини, які 
залишаються на кущі.— БСЗ 5, 253.— 
Пор. баба2. 

бабиці «біль, кольки в животі, хво¬ 
роба»; — бр. [абабзніць] «здутися від 
переїдання (про живіт)», болг. [бабица] 
«шлунок, кишки, послід», [бабици] 
«шлункові кислоти, шлункова хвороба 
з кислою відрижкою», [бабек] «шлу¬ 
нок»; — очевидно, разом із словом [ба- 

бешки] «нутрощі тварин» може бути зве¬ 
дене до основи ЬаЬ- «надуватися, роз¬ 
бухати, бути кулястим» (Р]еспік І 129— 
133).— Див. ще баба2.— Пор. баба3, ба- 
бичка, бабка5. 

[бабичка] (бот.) «фізаліс, РЬузаІіз 
аікекеп^і Ь.» НЗ УжДу 26, [бабйчник] 
«вербозілля, ЬузітасЬіа питтиіагіа Ь.; 
дзвоники лісові, Сатрапиіа регзісіїо- 
1 іа Б.» тж, [бабічник] «тс.» тж, [бабйш- 
ник] «гикавка, Вегіегоа іпсапа ПС 
(Аіуззит)», Ібабин Мак, бабиць, бабоч- 
ник Мак] «тс.», [бабиця] «бурячок польо¬ 

вий, бородавник, Аіуззит сатрезіге Ь.» 
Ж, Мак; — р. [бабйшник] «омег водя¬ 

ний, ОепапІЬе рЬеІІапсігшт Бат.», ч. 
[ЬаЬка] «калюжниця болотна, СаІіЬа 
раїизігіз Б.», [ЬаЬік] «тс.»; — очевидно, 
пов’язані з основою баб- у назвах ку¬ 
лястих чи пухирчастих предметів; назви 
могли бути зумовлені круглою чи оваль¬ 
ною формою плодів цих рослин (у вербо¬ 
зілля і дзвоників — коробочок, у ги¬ 
кавки і бородавника — стручків, у фі¬ 
заліса — пухирців).— БСЗ 6, 294; 17, 
527; Рапсіизка 220, 308.— Див. ще 
баба2.— Пор. баба3, бабиці, бабка5. 

[бабйшник] (бот.) «вербена, УегЬепа 
оШсіпаїіз Б.»; — р. [бабйшник] «тс.»; — 
очевидно, похідне від бабиці «кольки 
в животі»; назва могла бути зумовлена 
лікарськими властивостями рослини.— 
Див. ще бабиці. 

[бабінка] «вузька різнокольорова 
тасьма» (для обшивання теплих хусток, 
фартухів); — неясне; можливо, похідне 
від баба1. 

бабка1 (бот.) «подорожник, Ріапіа^о 
Б.; буквиця, Веіопіса оШсіпаїіз Б.» 
НЗ УжДУ 26, бабкй «подорожник», 
[бабки] «шавлія, Заіуіа оШсіпаїіз; Б.» 
Мак, [бабочки] «тс.» Мак, [бабник] «бо¬ 
лотяна рослина, з якої роблять купіль 
малим дітям; жовтозілля, Зепесіо уиі- 
§агіз Б.» НЗ УжДУ 26, [бабочки] «пи¬ 
рій, А^горугит сгізіаіит» Мак; — р. 
бабка «подорожник» та ін., бабки «вид 
шавлії», бр. [бабка] «подорожник»,’[ба¬ 
бія цвет] «тс.», п. ЬаЬка «подорожник» 
та ін., ч. ЬаЬї 2ізі (ЬаЬЇ исЬо) «подорож¬ 
ник», [ЬаЬЇ ЬгйсЬ] та ін. «шавлія», ЬаЬка 
уосіпї «частуха, Аіізта Б.» (схожа на 

104 



бабка бабка 

подорожник), ЬаЬі іезк «горицвіт, Ка- 
пипсиїиз агуепзіз», ЬаЬку (ЬаЬак, ЬаЬЇ 
Ьпєу) «лопух, Агсіішп Б.», слц. ЬаЬка 
Ьіузк (назва різних рослин), болг. [ба- 
бух] «шавлія», [бабка] «тс.», схв. [баба¬ 
ка] «подорожник»; — пов’язані з баба 
«знахарка»; назви зумовлені викорис¬ 
танням відповідних рослин у народній 
медицині.— ЗСБМ І 253; МасЬек Лт. 
Г08І1. 218.—Див. ще баба1. 

[бабка2] (бот.) «гриб-зонтик великий, 
Ьеріоіа ргосега Зсор. Мак; підберезо- 
вик, Воіеіиз зсаЬег; А^агісиз ргосегиз», 
бабка жовтопорова «гриб КготЬЬоІгіа 
Іеззеїіаіа» Зе, бабка темна «підберезо- 
вик, КготЬЬоІгіа зсаЬга (Виїї.) КагзЕ» 
Зе, [обабок ] «підберезовик» Г, Ж, Пі; — 
р. обабок «тс.; бабка жовтопорова», бр. 
бабка «підберезовик, червоноголовець», 
абабак «тс.», п. ЬаЬка «шершавий 
гриб»; — очевидно, пов’язане з бабчи- 
тися «морщитися, м’якнути», р. оба¬ 
биться «розпаритись, обм’якнути»; на¬ 
зва могла бути зумовлена м’якістю, 
в’ялістю відповідних грибів; менш пе¬ 
реконливі пов’язання (Фасмер III 97) 
з баба «пень» на тій підставі, що обабки 
ростуть купками, і зіставлення обабок 
з опеньок.— Меркулова Очерки 176— 
177; ЗСБМ І 253—254.— Див. ще баба1. 

[бабка3 (чорна, смердюча)] (бот.) 
«ранник, ЗсгорЬиІагіа посіоза Б.» Г, 
Мак, [бабки] «коров’як, УегЬазсиш рЬое- 
пісеит Б., УегЬазсиш зресіозит ЗсЬгасЬ, 
УегЬазсит ІусЬпіІіз Б.» Мак; — схв. 
баблак «коров’як»; — не зовсім ясні; 
можуть бути пов’язані з баба «знахарка» 
як назви рослин, застосовуваних у ми¬ 
нулому для лікування пухлин (ранник) 
або близьких до лікарської рослини 
коров’яка аптечного (УегЬазсиш оїїі- 
сіпаїе); назви могли бути утворені та¬ 
кож від основи баб- «кулястий» за фор¬ 
мою плодів (двогніздих коробочок) або 
за характером кореня ранника (з ку¬ 
лястими потовщеннями).— Лік. росл. 
86; БСЗ ЗО, 165; МасЬек Лт. гозії. 211. 

бабка4 (вид комахи), [бабич] «самець 
бабки»; - — р. бабачка «метелик», [баба] 
«тс.», [бабка] (назва різних видів ко¬ 
мах), п. [ЬаЬа] «сонечко», [ЬаЬка] «тс.», 
ч. ЬаЬка «хрущ», слц. ЬаЬка «лялечка», 

ЬаЬоска «кропив’янка», вл. ЬаЬка 
«бджола», болг. [бабушка] «лялечка, за¬ 
родок метелика», схв. [баба] «стара 
бджола», бабак «сонечко»; — вважається 
утвореним від баба в значенні «відьма, 
чарівниця» на тій підставі, що непри¬ 
ємні для людей тварини, в т. ч. деякі 
комахи, приймались у минулому за ча¬ 
рівників (МасЬек Е5ЛС40; Уагпу289; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 5—6); на думку 
інших (Потебня РФВ 7, 69; Преобр. 
І 10; Фасмер І 100), назва зумовлена 
уявленням про переселення душі помер¬ 
лого (баби) в комаху; можливе припу¬ 
щення про зв’язок з гіпотетичною осно¬ 
вою псл. ЬаЬ- «надуватись, розбухати» 
(РІеспік І 129—133).— Див. ще баба1.— 
Пор. баба2, бабка1. 

бабка5 «гральна кістка з надкопит- 
ного суглоба тварини; гральний камі¬ 
нець; камінець, грудочка, що пускає¬ 
ться рикошетом по воді»; — р. бр. бабка 
«гральна кістка», п. ч. слц. ЬаЬка 
«тс.»; — очевидно, похідне від гіпоте¬ 
тичної основи псл. ЬаЬ- «надуватись, 
розбухати» (К]еспік І 129—133); менш 
переконливе зіставлення (Шанский 
ЗСРЯ І 2, 5) з баба «колода, Чурбак».— 
ЗСБМ І 254.—■ Див. ще баба2.— Пор. 
баба3, бабиці, бабичка. 

бабка8 «коваделко для клепання 
коси», [бабнйк] «стільчик, на якому 
укріплюється бабка» Мо, [бабчар] «де¬ 
рев’яна підставка бабки»; — р. бр. 
бабка «коваделко, підставка, ніжка», 
п. ЬаЬа, ЬаЬка «залізко, коваделко, на 
якому клепають косу», ч. слц. ЬаЬка, 
схв. бабица, [бапка], баква, слн. ЬаЬка 
«тс.»; — вважається похідним утворен¬ 
ням від слова баба з переносним зна¬ 
ченням «колода, чурбак» і т. д. (Засіп.— 
Аііг. У\УЬ. І 61—64); може бути виве¬ 
дене і від гіпотетичної основи ЬаЬ- «на¬ 
дуватись, розбухати» (К]'еспік І 129— 
133).— Див. ще баба1.— Пор. баба2, 
бабка5. 

[бабка7] (бот.) «чистець, ЗіасЬуз &І1- 
уаііса Б.» Мак, [бабочник] «гравілат, 
Оеиш гіуаіе Б.» Мак; — очевидно, по¬ 
в’язане з основою баб- «кулястий»; на¬ 
зва могла бути зумовлена горішкопо- 
дібною формою плодів обох рослин; 
не виключена й можливість зв’язку 
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з баба «знахарка» з огляду на те, що 
окремі різновиди цих рослин використо- 
вувались для лікування.— БСЗ 12, 373; 
47, 398; МасЬек Лт. гозії. 105—106, 
198.— Див. ще баба2.— Пор. баба1. 

бабка8 (бот.) «кульбаба, Тагахасиш 
оЯісіпаїе \Уі§§. Мак; насіння кульбаби 
НЗ УжДУ 26», [бабки] «кульбаба; жов¬ 
тило, АпіЬетіз Ііпсіогіа Б.» Мак; — 
схв. [баба марта] «кульбаба»; — не зов¬ 
сім ясне; з одного боку, може бути пов'я¬ 
зане з бр. [папка] «кульбаба», [папкі, 
пупок] «тс.», [папаука] «жовтило», [пу- 
па$ка, пупкі], р. пупавка, укр. [пупки] 
«тс.», пуп'янок; паралелізм фонетичних 
варіантів основи *ЬаЬ-: *рар- «набря¬ 
кати» припускається вже для індоєвро¬ 
пейської прамови (Рокоту 91); назви 
могли стосуватися зовнішнього вигляду 
квіткових пуп’янків рослин або куляс¬ 
тої форми відцвілого суцвіття кульбаби; 
з другого боку, нвн. [АНе \УеіЬегігеи] 
«кульбаба», [Огоззтиііегз ^сЬіїипгІа] 
«тс.» підтримують припущення про зв’я¬ 
зок з баба «стара жінка; знахарка» 
(Краучук Белар. лінгв. 1974/6, 65).— 
Пор. баба1, баба2, пуп, пуп’янок. 

[бабковий] «лавровий» Ме; — резуль¬ 
тат видозміни форми бобкдвий «тс.» під 
впливом слова бабка (зокрема як бота¬ 
нічної назви).— Див. ще баба2, біб.— 
Пор. бабчук. 

[бабло] «болото, трясовина» Я, [баба] 
«тс.» ЛЖит, [баблятися] «бабратися», 
[бадлятися|«тс.», [баблявий] «такий, що 
бабляеться» ВеЗа;— п. [ЬаЬІас] «полос¬ 
кати, мочити», ЬаЬІас (ЬеЬІас) «бабрати», 
ВеЬІо (ВуЬіо) (назва озера), ч. [ЬаЬ- 
Заі зе] «бруднитися; бабратися»; — оче¬ 
видно, давній варіант тієї самої основи, 
що і в слові бабрати.— Вгііскпег 9—10; 
3№ І 79; МасЬек Е5ЛС 40; ЗССЯ 1, 
110; ЗІ. ргазі. І 173.— Пор, бабрати. 

[бабовка] «лялька» НЗ УжДУ 26; — 
очевидно, запозичення з чеської або 
угорської мови; — ч. ЬаЬка, ЬаЬіка, 
ЬаЬіпка, уг. ЬаЬ, ЬаЬа, ЬаЬи «тс.» вва¬ 
жаються паралельними місцевими утво; 
реннями дитячої мови.— МасЬек Е5ЛС 
40; МІМТЕЗг І 209. 

[бабой] «один із двох дерев’яних 
виступів у човні для прив’язування сіті 
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Мо; один із двох товстих кілків у човні 
для намотування мотуза Дз»; — оче¬ 
видно, пов’язане з молд. бзбой «ба¬ 
бисько», похідним від баба «баба; верх¬ 
ня балка; стояк у млині», запозиченого 
з слов’янських мов; можливий також 
зв’язок з формою бабайка «весло; ко¬ 
чет».— Кравчук ВЯ 1968/4, 124.— Див. 
ще баба1.— Пор. бабайка. 

[бабони] «забобони» ВеУг, [бабо- 
нйти] «ворожити»; — др. бабуньї «чари», 
бабун-ь «єретик, богомил», ч. ЬаЬопек 
«мана, мара», слц. ЬаЬопа «повір’я», 
с.-цсл. каг-уші «єретики, богомили»; — 
очевидно, результат видозміни основи 
слова боббни «забобони», зближеної з 
словом баба «знахарка, чарівниця» 
або здавна зв’язаної з коренем іє. 
*ЬЬа- «баяти, говорити».— Фасмер І 100: 
Срезн, 138; Ж:СЯ*1, 111—112; Зі! ргазі. 
І 288; Вегп. І 36.— Див. ще забобон. 

бабрати «бруднити», бабратися «ко¬ 
патися, порпатися, ритися», [бебрати] 
«бруднити; перегортати, шукаючи кра¬ 
щого (про їжу)» Па, [бабрайло] «людина, 
що бабрається в болоті» О, [бабранйнаІ 
«халтура, погана робота О; брудна ро¬ 
бота ВеУг», [бабрачка] «брудна робота» 
ВеУг, [баброш] «замазура», [бабруля] 
«неохайна жінка», [бабрфн] «гнойовий 
жук» О; — п. ЬаЬгас (зі§), ЬеЬгас, ч. 
ЬаЬгаіі ($е), слц. ЬаЬгаі' (за), схв. 
бабрати «бабратися»; — псл. ЬаЬгаіі; — 
очевидно, давнє експресивне утворення, 
належне до ряду однотипних форм з тим 
самим значенням; укр. [баблятися], п. 
ЬаЬІас, раргас, ч. ріріаіі з подвоєнням 
першого кореневого приголосного; пор. 
порпати; зіставляється також (МасЬек 
ЕЗЛС 40) з хет. раргаЬЬ- «бруднити, 
оскверняти», раргаі- «забруднитися»; 
може розглядатись і як утворення з не¬ 
повною редуплікацією кореня бр-(ати) 
(<*ЬЬег-).—ЗССЯ 1, 112—113; 31. 
ргазі. І 173.— Пор. бабло. 

[бабряк] (бот.) «латаття, КутрЬаеа 
аІЬа Б.» Мак; — очевидно, результат 
видозміни форми [бобряк] «тс.» під впли¬ 
вом назв рослин з основою баб-.— Див. 
ще бобряк. 

[бабчук] (бот.) «червоний карлико¬ 
вий мигдаль, Ату§с1а1ш папа Г, Я» 



бавда бавойка 

Мак; мигдаль звичайний, Ату^гіаіиз 
соттипіз Ь. Мак»; — результат видо¬ 

зміни форми бобчук «карликовий миг¬ 
даль», зближеної з ботанічною назвою 
бабка.— Див. ще бобчук.— Пор. бабен- 
ник, бабковий. 

[бавда] «кілька стручків укупі (у 
квасолі) ВеБа; грудка, гудз ВеЗа»; — 
не зовсім ясне; зіставляється (Верх- 
ратський ЗНТШ III 188) з ч. Ьаіуап 
«грудка»; може бути пов’язане і з уг. 
Ьо]Ч «китиця», етимологічно неясним 
(ШТЕЗг і 325). 

бавити «забавляти, розважати, за¬ 
тримувати, затримуватись, перебувати», 
[бавйля] «жінка, яка бавить дитину» 
О, [бавйнниця] «тс.» О, [бавйльник] «чо¬ 
ловік, який бавить дитину» О, Ібавйн- 
ник] «тс.» О, [бавка] «розвага, іграшка», 
[бавйльце, бавушка] «тс.», [бавун] «ве- 
сельчак», [бавний] «забарний, повіль¬ 
ний», забавляти «розважати», забава, 
забавка, забавник, забавний, [небавком] 
«незабаром», [небавом, небавці Г, Ж, 
незабавом, незабавки] «тс.», [незабавноІ 
«негайно», [неббавки, неббавці Ж1 «тс.», 
[вбавлятися] «баритися», [обава] «за¬ 
тримка»; — р. [бавить] «гаяти, зволі¬ 
кати», бр. бавіць «гаяти», др. забавляти 
«утруднювати, турбувати», п. Ьауцс 
«перебувати, гаяти, забавляти», ч. Ьа¬ 
уііі «розважати», слц. Ьауіі' «тішити, 
займати, розважати», вл. гаЬа\у|ес, 
болг. бавя «затримуюся, забавляю», м. 
бави «бариться», забави «забавляє», схв. 
бавити «займатися», б&вити се «перебу¬ 
вати», зйбавлати «забавляти», слн. 
гаЬауаіі «тс.», Ьауііі зе «займатися»; — 
досі ототожнюється з утвореннями типу 
відбавляти, збавляти і вважається кау¬ 
зативним утворенням від Ьуіі «бути» 
(Фасмер — Трубачев І 101; 81. ргазї. 
І 197—198; Засіп.— Аііг. У\УЬ. І 101; 
Вегп. І 47 та ін.); насправді це дві 
окремі групи утворень, які в усіх сло¬ 
в’янських мовах чітко розрізняються 
семантично і етимологічно; бавити «роз¬ 
важати, затримувати» пов’язане з псл. 
основою Ьауііі «говорити, розповідати», 
похідною від іє. *ЬЬа- «говорити» і збе¬ 
реженою в стел, овавдти «замовляти, 
заклинати», р.-цел. ова<івь>іик,н «ворож¬ 
бит, волхв», овавьгшк'н «тс.; лікар», 

с.-цсл. зававати «замовляти, заклинати», 
схв. заст. забавити «наговорити, згань¬ 
бити», слн. гаЬау1]'аіі «прискіпуватись, 
лаятись, виявляти незадоволення», ч. 
Ьауііі зе о сет «розповідати один од¬ 
ному про щось», р. [бавить] «говорити», 
можливо, також баутка (<*бавутка) 
«приказка», прибаутка «тс.»; від зна¬ 
чення «розмовляти, розважати розмо¬ 
вами, займати розмовами» до «затриму¬ 
вати» перехід цілком природний (Мель- 
ничук Зтимология 1967, 61—62); лит. 
Ьбууііз «бавитись, розважатись, займа¬ 
тись» є запозиченням з білоруської або 
польської мови (Ргаепкеї І 53).— Див. 
ще баяти.— Пор. барити, вибавляти. 

[бавкун] «місце в річці, де сильно 
б’є вода» ВеНЗн; — неясне; можливо, 
пов’язане з [бовч] «яма в гирлі річки», 
п. ст. Ьеік «вир». 

бавовна, бавовник, [бавелна Пі, ба- 
вина, бавільня Я, бавільник Мак, бавна, 
баволна, баволник Мак, баволня Мак, 
баволь Мак, бавольна Мак, бавон Пі, 
бавона Мак, бавуна Г, Ж1, [бавниця] 
«червона нитка; пов’язка для голови, 
вишивана хустка», [бавовниця] «ватка 
ковдра» Я, бавовництво, бавовнище, 
бавбвняник, [бавов' яник] «бавовник» Я, 
бавовнянка, бавовняр, [бавняний] «бавов¬ 
няний», [бобняний] «тс.» Я, ст. бавол¬ 
на (1408), бавовна (XVIII ст.), бавелна 
(XVIII ст.); — р. [бавольник] «бавов¬ 
ник», бр. бавовна, п. Ьа\уеІпа, ч. Ьауіпа 
«волокна бавовни», Ьаіупік «бавовник», 
слц. Ьауіпа, Ьауіпіпа, вл. нл. Ьаіша; — 
через чеську і польську мови запози¬ 
чено з німецької; нім. Ваит\уо11е (свн. 
Ьоит\уо11е) утворено з іменників Байт 
«дерево», спорідненого з дієсловом Ьіе- 
§еп «гнути», і \Уо11е «вовна» (помилково 
вважалось, що імпортована бавовна 
росте на дереві); про чеське посеред¬ 
ництво свідчить наголос на першому 
складі і, очевидно, форми бавна, бйвуна, 
бавина; на українському грунті зазнало 
зближення з словом вовна.— Кравчук 
УМШ 1960/6, 60; Фасмер—Трубачев І 
101; Зїашзкі І 28; НйііІАУсгШ 18; Раиі 
0\УЬ. 71; К1и£Є — Міігка 57. —Див. ще 
бум3, вовна. 

[бавойка] «гостинна господиня, що за¬ 
тримує гостей»; — на думку Грінченка, 
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зменшувальна форма від гіпотетично¬ 
го *бава, пов’язаного з дієсловом бави¬ 
ти.— Грінч. І 15.— Див. ще бавити. 

[бавуса] «вуса» ДзАтл І, [бавса] 
«тс.» тж, [бйус] «вус»; — результат кон¬ 
тамінації запозиченого з угорської мо¬ 
ви баюс «вус» і укр. вуса.— Дзендзе- 
лівський УЛГ62—64.— Див. ще баюс, 
вус. 

[бавхати] «розкидати, валяти, пере¬ 
мішувати» ВеБ; — результат експре¬ 
сивної видозміни основи слова бахати 
їпор. бевхати — бехати).— Див. ще 
бах1. 

[баг] «сад» Я, Ібага] «виноградник» 
Мо, Дрозд, [бажня] «тс.» Дрозд; — схв. 
баг «виноград, сад»; — запозичення з ту¬ 
рецької або кримсько-татарської мови; 
тур. Ьа£ «виноградник, сад», крим.-тат. 
Ьау «тс.» походить від перс. Ьау «сад», 
яке пов’язується з ав. Ьа§а- «доля», 
дінд. ЬЬа§а- «частина, власність».— 
Радлов IV 1446; БокоЬсЬ 15; Ногп 
-39.— Пор. бакша, бог. 

[баґа] «гар з чубука, тютюн для жу¬ 
вання, сік з тютюну»; — п. [Ьа§а] «тю¬ 
тюн для жування, пережований тютюн, 
сік з тютюну», [Ьа§о] «тс.», ч. Ьа§о «шма¬ 
ток жованого тютюну, жуйка з тютюну», 
слн. Ьа§а «залишки в люльці»; — запо¬ 
зичення з угорської мови; уг. Ьа§о 
«жувальний тютюн» пов’язується з ко¬ 
лишнім нім. іоЬассо «тютюн», у якому 
початкове іо- могло бути сприйняте як 
артикль.— МасЬек Е5ЛС, 42; Засіп.- 
Міг. У\УЬ. і 105—106; МЬІТЕЗг І 
216; Вагсгі 13.— Пор. бакун. 

[багабач] «струдель» Ж-,'—неясне; 
можливо, результат контамінації двох 
різних за походженням назв печива 
[боґач (погана)] і *гбаник.— Див. ще 
баник, боґач. 

багаж, багажник; — р. бр. болг. ба¬ 
гаж, п. Ьа§а2, ч. Ьа^аг, слц. Ьа^аг, Ьа- 
§агіа, вл. нл. Ьа^ага, м. багаж, схв. 
бйгйж, слн. заст. Ьа§ага; — запозичен¬ 
ня з французької мови; фр. Ьа§а§е 
«дорожні речі, вантаж» пов’язане з фр. 
ст. Ьа§цез «тс.», яке виводиться від 
дісл. Ьа§§і «зв’язка, вузол», зіставлю- 
ваного з ісл. Ьа§§а «перешкоджати» 
фаигаі 67, 68), або від пров. Ьа§аз 
(мн.) «вантаж», Ьа§а «зв’язка», що вва¬ 

жається запозиченим з готської мови 
(Саті11зсЬе§ 70, 71).— Шанский ЗСРЯ 
І 2, 6; Фасмер І 101; іоЬаппеззоп 598— 
599; "ЇУаІсІе — Рок. II 130.— Пор. бах- 
тати. 

[багакати] «співати» Шух; — звуко¬ 
наслідувальне утворення, пов’язане з бе- 
гекати; можливо, результат контамі¬ 
нації форм бегекати і балакати. 

[баґаляс] «картопля» ВеНЗн, Мак;— 
неясне. 

[багамел] (жарт.) «палиця, ціпок»; — 
можливо, в якийсь спосіб пов’язане 
з р. [баган] «жердина, кіл», [багана] 
«жердина».— Див. ще баган. 

[баган] «клуня» Ж; — р. І баган] 
«жердина для встановлення кочової ки¬ 
битки; вбитий у землю кіл з суками для 
просушування сіна», [багана] «жердина», 
[баганьї] «палки, жердини навколо цен¬ 
трального стовпа копиці сіна»;— пов’я¬ 
зується з багор (Ильинский ИОРЯС 
24/1, 121; Фасмер І 101); більш перекон¬ 
ливим є зіставлення (СРНГ 2, 32—33) 
з тат. башк. багана «стовп, підпора», 
спорідненим з як. багана «товстий 
стовп», чаг. Ьакап «жердина для підпи¬ 
рання покрівлі юрти», телеут. раккап 
«підпора, колона», далі з монг. Ьа§апа 
«колона» (Казапеп УегзисЬ 58). 

[баґанча] «пантофля» Ж, [баґйньжі] 
«постоли» О, [баґончі] «вид взуття» Ж, 
[баканчі] «чоботи» Ко; постоли О», \бо- 
ґанчі] «черевики» ВеЛ, [боканки], [бо- 
канчі] «погані черевики з грубої шкіри» 
МСБГ, [буканьчі] «солдатські черевики» 
Мо; — п. [Ьа^апс] «черевик; великий, 
старий чобіт», ч. Ьакапсе «військовий 
черевик», Ьакапсе, [Ьа^апс, Ьа§ап], слц. 
Ьадапса, [Ьакапсе] «тс.», схв. бакйнцаь 
«важкий черевик, підбитий цвяхами»; — 
запозичено з угорської мови, можливо, 
деякі форми через посередництво чеської 
і румунської мов (рум. Ьосапсі «чере¬ 
вики»); уг. Ьакапсз «військовий черевик» 
пов’язане з Ьока «кісточка, щиколотка», 
запозиченим з тюркських мов (пор. чаг. 
бакаі «бараняча гомілка», кирг. бакаі 
«кістка над копитом»),— МасЬек ЕЗЗС 
41; Уіпсепг 9; Засіп.—Аііг. У\¥Ь. І 
227—228; МІЧТЕЗг І 222, 327. 

[баґари] «широкий шкіряний пояс»; 
— слц. Ьа^агіа «юхта», схв. [Ьа§а- 
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гі]а], слн. ІЬа^агіа]; — запозичення 
з угорської мови; уг. Ьа^агіа «юхта» 
пов’язане з назвою волзької Болгарії.— 

МасЬек ЕЗЛС 41—42; ММЕЗг І 214. 

багатий, [богатий], [богачий] «ба¬ 
гацький» Ж, багатій, багач, Ібогач] Ж, 
[багатиня] «багач», [богатйня 1 «тс.» Ж, 
багатйр, [богатйр] «багач» Ж, багатир- 
ня, багатйрство, багатство, [богатйр- 
ство Ж, богатство Ж], ібагатько] Я» 
багачня, [багатьмо] «велика кількість, 
купа, безліч» Ж, багато, багацько, [бо- 
гато Ж1, [багатйтися\, багатіти, ба¬ 
гатшати, [багатшати] «збагачувати», 
збагачувати, збагачувач, збагачуваль¬ 
ний, [убогачення] «збагачення»; — р. ба¬ 
гатий, бр. багатьі, др. богатьіи, п. нл. 
Ьо§а1у, ч. сліь ЬоЬаі^, вл. ЬоЬаІу, 
болг. богат, м. богат, схв. бдгат, 
богати, слн. Ьо^аі, стел, вогат’к; — 
псл. Ьо£аіт> «той, хто має великий на¬ 
діл», похідне від *Ьо§ь «доля, майно, 
багатство»; — дінд. ЬЬа^аЬ «маєток, 
щастя», пов’язане з ЬНа^аІЇ «надавати, 
давати, наділяти», ав. Ьа£а-, Ьа^а- «бог, 
господь», тох. А рак, тох. В раке «час¬ 
тина, доля», алб. Ьа§еіі «скотина, ве¬ 
лика рогата худоба, тяглова худоба»; 
в українській мові ба- замість бо- 
виникло як результат асиміляції до а 
в наступному складі (пор. кажан, ка¬ 
лач, качан, халява та Ін.); лит. Ьа^біаз, 
лтс. Ьа§йі$ «багатий» є запозиченнями 
з слов’янських мов; думка (Тгаиігаапп 
23) про давню спорідненість цих слів 
із слов’янськими неприйнятна.— Коло- 
мІєць УМЛІЙ 1967/6, 11—12; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 148—149; Фасмер—Трубачев 
І 182; МасЬек ЕЗЛС 59; ЗССЯ 2, 158; 
5к ргазі. І 295—296; Вегп. І 67; МйЬІ.— 
ЕпЬг. І 249; Ргаепкеї 29.— Пор. бог, 
збіжжя, небіж, небіжчик, неборак, убо¬ 
гий. 

багаття «вогнище», [багач] «смолисте 
дерево для підпалу» ВеНЗн; — р. \ба- 
гатье] «вогонь», [багать, багач] «тс.»; — 
очевидно, псл. Ьа£- «горіти, тліти»; — 
споріднене з двн. ЬассЬап, ЬаЬЬап 
«пекти», дісл. Ьака, дангл. Ьасап, нвн. 
Ьаскеп «тс.», гр. фео^со «смажу, печу»; 
іє.*ЬЬб§- «пекти» (Рокоту 113; Воізассі 
1044); безпідставно пов’язувалося (По¬ 

тебня ЖСт 1891/3, 117; Зеленин II 
59—60) з багатий як результат табуїс- 
тичної заміни назви небезпечної стихії, 
що знищує багатства.— Коломієць 
УМЛШ 1967/6, 12—13; Фасмер І 101— 
102; ЗССЯ 1, 124; Засіл.— Аііг. У№Ь. 
І 106. 

[ баталійнка] (бот.) «злинка, Егі^е- 
гоп асег Б.» (вид бур’яну, занесеного 
з Канади) Я; — неясне. 

[багва] «болотиста низина, драговина, 
мочар», баговйння «рід водоростей, 
Сопіегуа гіуиіагіз», [баговіння, баговйна 
Ж] «тс.», [багівнйці] «русалки» Ж; — 
нл. Ьа§і «тундра, болота»; — очевидно, 
псл. *Ьа£у, *Ьа£т>уе < іє. *ЬЬЗ§ц, ос¬ 
нова на -й від іє. кореня *ЬЬа£-, ЬЬо§-, 
того самого, що і в слові багно.— Коло¬ 
мієць УМЛШ 1967/6, 14; Марусенко 
Досл. з мовозн. 33—36; Фасмер І 102; 
ЗССЯ 1, 134; Бернштейн Очерк 1974, 
235; Засіп,— Міг. УШ. І 112.—Див. 
ще багно, багтй. 

багет «планка для рам чи для оздоб¬ 
лення стін», багетник; — р. бр. болг. 
багет, п. Ьа^іеіа; — запозичення з 
французької мови; фр. Ьа^иеІІе «палка, 
прут; жезл; багет» походить від іт. 
ЬасЬеііа, зменшувальної форми від Ьас- 
сЬіо «палка», що зводиться до лат. 
Ьасиїит, спорідненого з гр. |Захтроу 
«тс.», дірл. Ьасс «гак».— СІС 82; БаигаІ 
68; \Уа1сіе—Ноїш. І 92.— Пор. бакте¬ 
рія, бацйла. 

[багилєти] «хатнє легке взуття» До;— 
не зовсім ясне; очевидно, пов’язане 
з бахйли (див.). 

[баглай] «ледар Я; тюхтій О», баглаї 
(у виразах б. бити, б. напали, б. вки¬ 
нулись), [балгаї] «тс.» ЛЧерк, [баглій] 
«ледар» Я, [багливик, багливець] «тс.» 
Пі, [баглйвий] «ледачий» Ж, Я; ■— р. 
[баглай] «незграба, ледар, дармоїд», бр. 
[боглай] «ледар»; — вважається запози¬ 
ченням з турецької мови (тур. Ьа|1ашак 
«зв’язувати, закривати», СРНГ 2, 33); 
можливе також припущення про зв’я¬ 
зок з р. [багля] «вимощена колодами 
дорога», [баглить] «мостити колодами; 
довго і боляче бити»; в такому разі 
баглай означало чурбак чи цурку, а зна¬ 
чення «ледар» розвинулось на основі 
виразу баглаї бити «ледарювати» (власне, 
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багнет багор 

«бити цурки») після того, як було 
забуто первісне значення слова баглай: 

багнет, [багнет Ж, багніт, багни- 
чайка Ж1 «багнет»; — бр. заст. багнет, 
слц. заст. Ьа^пеі, нл. Ьа£пеі; — запо¬ 
зичення з польської мови; п. Ьа£пе1 
(<Ьа]пеі), як і ч. слц. вл. Ьаіопеі, 
болг. байонет, м. ба]онет, схв. ба}днет, 
слн. Ьаіопеі, походить відфр. ЬаіопеДе, 
утвореного від назви міста Ьайонни 
(Вауоппе), де, нібито, багнети вперше 
почали вироблятись.— Коломієць Мо- 
возн. 1975/6, 84; Вгйскпег 10—11; Ма¬ 
сЬек ЕЗЛС 42; БЕР І 27. 

[багнїтка] (бот.) — «сережка, ко¬ 
тик», [багня] «тс.», [багнйця] «вербо¬ 
ліз»; — бр. [багня] «пухната брунька 
на вербі», п. ст. Ьа§пізіко, ч. [ЬаЬпаіка] 
«тс.», слц. ЬаЬпіаіка «цвіт верби чи 
осики»; — як і інші назви того самого 
суцвіття (базька, баранчик тощо), без¬ 
посередньо пов’язане з *багня «ягня» 
(пор. п. [Ьа£пі§] «ягня», ч. ЬаЬпісе 
«ягниця, молода вівця», слц. [ЬаЬпіаїко] 
«ягнятко», болг. багни се «окочується» 
(про вівцю) — всі форми з початковим 
Ь- від перерозподілу псл. оЬ-а§пііі з§ 
«окотитися» з переосмисленням почат¬ 
кового о з префікса оЬ- як окремого 
префікса).— II]іпакіі РР 11, 184; 31. 
ргазі. І 175.— Див. ще о1, ягня.— Пор. 
базя2, бичка, котик. 

багно «болото, драговина, мочар; 
(бот.) Бейит раїизіге Б.», [багенник] 
(бот.) «багно» Мак, [багнйна] «мокре 
місце, млака» О, багнйще, багнюка, 
[багновиця] «болотисте місце», [багно¬ 
вище, багнячка Ж] «тс.», [багбнка] «ка¬ 
люжа», [багняк] «торф Я; вид гриба 
ВеБ», [багнюк] «гриб з роду Воіеіиз; 
багно, Бейит раїизіге Б. Мак», [багон] 
(бот.) «багно» Мак, [багонник, багоник 
ВеНЗн, багун] «тс.», [багнулька] «Шога 
ассісіепіаііз» Ж, багнистий, [багнявий, 
багнуватий Я, багонний ЯІ, [багнйти] 
«бруднити», [багніти] «робитися болоти¬ 
стим», [розбагнитися] «зробитися бруд¬ 
ним»; —р. [багно], бр. бйгна, п. нл. 
Ьа§по, ч. слц. ЬаЬпо, вл. ЬаЬпо, ЬаЬто, 
полаб. Ьо§пб; — псл. Ьа§по, Ьа§ьпо, 
безпосередньо споріднене з *Ьа§іі «ба¬ 
жати» (первісно «пектись, горіти», далі 
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«терпіти спрагу»), Ьа§гь «багровий, тем¬ 
но-червоний» (назва стосувалась пер¬ 
вісно торф’яних боліт, придатних на 
паливо, або боліт рудого кольору) (Ко¬ 
ломієць УМЛШ 1967/6, 14—15; Филин 
Образ, яз. 207; Происх. яз. 519—521; 
Вгйскпег 11; Младенов РФВ 68, 377; 
Рокогпу 161); менш переконливі збли¬ 
ження з двн. ЬаЬ «струмок», дісл. Ьеккг 
«тс.», ірл. Ьиаі (<*ЬЬо£Іа) «вода» (Тру- 
бачев С.-луж. сб. 159—160; Фасмер І 
102; ЗССЯ 1, 125—127; 31. ргазі. І 
177—178; Міккоіа ВВ 21, 218; Вегп. 
І 38; Тогр 257), з гол. Ьа££ег «намул» 
(31а\узкі І 25; ЗсЬизіег-5е\ус РгоЬеЬеїі 
18; уап \\Д)к ІР 24, 231), з лит. Ьо]из 
«трясовина» (Ви§а РК І 433) і^. лат. 
зіа^пит «багно» (МасЬек ЕЗЛС 42).— 
Див. ще багтй.— Пор. багаття, багва. 

[багнянка] (бот.) «водянка, Етреі- 
гит пі§гит Б.» Мак; — бр. багнбука, 
[багнаука] «тс.»; — похідне утворення 
від багнб\ назва зумовлена поширенням 
рослини по лісових болотах.— БСЗ 9, 
120.— Див. ще багно. 

[багор1] «косяк, частина складеного 
обода колеса», [багр, багра] «тс.» О, 
[багрб] «обід колеса» ВеУг, [бахра] «обід 
колеса, частина обода», [багрити] «ро¬ 
бити косяки в колесах»; — п. [ЬасЬго, 
ЬаЬго] «косяк колісного обода», слц. 
ЬаЬог «обід; частина колісного обода»;— 
псл. *Ьщгь; — очевидно, похідне від 
іє. *ЬЬа§Ь- «гнути, згинати», яке просте¬ 
жується в дінд. ЬаЬйЬ «рука», ав. Ьа- 
гиз, вірм. Ьахик, дісл. Ьо£г «тс.», гр. 

(<зхах°е) «передпліччя, рука, 
вигин в середині лука», дангл. Ьб§, ЬШі 
«передпліччя; відгалуження, сук», н. 
Ви§ «вигин, суглоб»; можливо, в укра¬ 
їнські і польські говори зайшло з сло¬ 
вацької мови (Дзендзелівський ДБ 
VIII 79); менш обгрунтованим здається 
безпосереднє пов’язання (ЗССЯ 1, 132) 
з псл. Ье§- «бігти»; зближення з нвн. 
РЄІ£Є «косяк ^олеса», двн. Їе1§а «тс.» 
(МасЬек ЕЗЛС 22) непереконливе.— 
Шанский ЗСРЯ І 2, 6—7, Опйгиз 51. 
\¥ог1зі. 119—120; 51. ргазі. І 179; 
К1и§е—Міігка 109; Рокогпу І 108.— 
Пор. багор3. 

багор2 «довга дерев’яна тичина з ме¬ 
талевим вістрям і гаком» СУМ, Ж, \баг- 



багрйй багульник 

рбвище] «держак багра» Ж; —р. багор;— 
мабуть, генетично тотожне з багор1 (пер¬ 
вісне спільне значення «вигин, загну- 
тість»); пор. також р. [багай] «залізний 
лом з загнутим роздвоєним кінцем»; 
менш обгрунтовані припущення про по¬ 
ходження від дісл. *ЬаІ£агг «жердина 
на човні» (Міккоіа ВегііЬг. 80) чи від 
нвн. Ва§£ег «землечерпалка» (Маіге- 
паиег 100; Кагїоинсг 5\УО 21) або про 
зв’язки з дангл. Ьесса «мотика», свн. 
Ьіске (уап Л^і^к ІР 24, 232; Ильинский 
ИОРЯС 24/1, 121).— Шанский ЗСРЯ 
І 2, 6—7; Фасмер І 102; 81. ргазі. І 
179,— Пор. багор1. 

[багрйй] «темно-червоний», [багрй- 
вий\ «тс.», багровий «яскраво-червоний», 
багряний, багрянйстий, Ібагр] «багро¬ 
вий колір» Пі, багра «тс.; [чорна ко¬ 
рова О]», [багор] «пурпуровий колір», 
багрець, [багрівки] «сорт слив» Мак, 
[багрянки] «тс.» Мак, [багрій] «сіро-бу¬ 
рий віл», [багрінь] «пурпурова фарба», 
[багровець] (бот.) «родовик, Зап£иІ80гЬа 
оШсіпаїіз Ь.» Ж, [багрбхи] «великі сині 
сливи» ВеНЗн, [багруля] «пурпурно- 
червона слива», [багря] «буро-червона 
корова», багрянець СУМ, Ж, багрянйця 
«царська пурпурова мантія», [багрян- 
ка] «живиця; пурпурова гусінь» Ж, 
[багрянь] «багрець» Ж, багрйти, багря- 
нйти, багріти, багриніти, [убагрянка] 
«живиця» ВеЗн; — р. багровий, бр. 
[багра], багрови, др. баг'ьр'ь «тканина 
багрового кольору», баг-ьряний, вл. Ьа- 
ЬогоАуу «багряно-червоний», болг. м. 
багра «колір; пурпур», схв. бйгар, слн. 
ст. Ьа§геп і ін. (з рос.), стел, ваг’кр'к;— 
похідне утворення від псл.* Ьа^іі (Ьа§- 
п$іі) «горіти» (пор. токгь — токпдіі; 
щодо семантики пор. укр. жовтогаря¬ 
чий)-, менш переконливі зіставлення з ар. 
ша§га «червоний грунт» (ЬокоізсЬ 107; 
Засіп.—Аііг. У\УЬ. і 107—108), з гот. 
1а£гз, двн. їа§аг «прекрасний» (Преобр. 
III), а також спроба виділення частки 
Ьа- і кореня §ьг- (§ог-) (Львов ЗИРЯ 
IV 67—71).— Коломієць УМЛІЙ 1967/6, 
14; Шанский ЗСРЯ І 2, 7—8; Фас¬ 
мер—Трубачев І 103; Младенов 39; 
ЗССЯ 1, 130—132; 81. ргазі. І 178— 
179; Негпе 48.— Див. ще багтй.— Пор. 
багно. 

[багрйна] «болото, багате джере¬ 
лами місце»; — слц. ЬаЬигіпа «мокра,, 
багниста місцевість»; — очевидно, по¬ 
хідне від не засвідченої в інших словах 
основи псл. *Ьа§г-, *Ьа§ьг- з тим самим 
коренем *Ьа§-, що і в словах багваг 
багно; найближчою паралеллю є гол. 
Ьа££аег1 «твань»; припущення (МасЬек 
Е8.ІС 26) про зв’язок словацького слова 
з п. Ьаіига, Ьаіог «багно» необгрунто¬ 
ване.— Коломієць УМЛШ 1967/6, 14— 
15; ЗССЯ 1, 127.— Див. ще багно. 

[багтй] «бажати», [багчй, багнутиг 
багата], бажати, [бажіти Ж, бажати, 
бага Ж, бажнйй ЖІ, [вибагати] «вига¬ 
дувати; розуміти; виявляти примхливі 
бажання» Ж, [вйбаг], [вибаганка] «прим¬ 
ха» Ж, [вйбагливець] Ж, вибагливийг 
[вибажний, забагапш, забаг] Ж, заба¬ 
ганка, [набожний, незабагливий] Ж, 
побажання, [прибагйти, прибагти, при- 
багнути, прибаг Пі], [прибажний] «ба¬ 
жаний з примхи», [прибагом] «випад¬ 
ково, з примхи»; — р. [бажать, ва¬ 
жить], бр. бажаць, п. [гаЬа^ас зі§], 
ч. Ьайііі, слц. ЬаяД, [ЬаЬпиі?); — псл. 
*Ь*а£Іі, Ьа^пдіі, *Ьаге1і <*Ьа£еіі, утво¬ 
рення від того самого кореня, що й ба¬ 
гаття; пряме значення в минулому — 
«горіти, пектись», далі, очевидно, «тер¬ 
піти спрагу» (пор. прожити «смажити»— 
прагнення «бажання»); пов’язання з лит. 
£оЬеііз «бажати, бути хтивим» і припу¬ 
щення метатези Ь і § на слов’янському 
грунті (МасЬек Е8ІС 49) неперекон¬ 
ливе.^— Коломієць УМЛШ 1967/6, 13— 
14; ЗССЯ 1, 123—124; 81. ргазі. І 179— 
180; Засіп.—Аііг. У\УЬ. І 107; Вегп. 
І 38.— Див. ще багаття.— Пор. збаг¬ 
нути. 

[багульник] (бот.) «багно, Ьебигп ра- 
Іизіге Ь.; андромеда, Апбготеба рої і- 
їоііа Ь.» Мак, [богульник] «багно, Ье- 
бит»; — очевидно, запозичення з ро¬ 
сійської мови: р. багульник «багно, Ье- 
бит, [Апбготеба та ін.]» зводиться до 
основи баг-, тієї самої, що і в слові 
багно «болото», через проміжну форму 
[багул(а)] «багно, Ьебит» (Шанский 
ЗСРЯ І 2, 8—9) або є результатом видо¬ 
зміни форми [багунник] «тс.», похідної 
від [багун] «тс.», пов’язаної з багно 
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бадатися бажант 

(Меркулова ЗИРЯ ПІ 15—17); вва¬ 
жається також (Абаев Зіікііа 1іп£иізііса 
зіауіса ЬаШса. Еипбае 1966) результа¬ 
том контамінації форми [ваг^льник] «Бе- 
сіит» з похідними від багно.— Филин 
Происх. яз. 520.— Див. ще багно. 

бадатися «старатися, мотатися Я; 
переборювати труднощі, перебиватися 
Л», [баднути] «штовхнути» Ж, ібаду- 
ритися] «штовхатися» Я, Ібада] «пере¬ 
шкода, перепона, затримка, утруд¬ 
нення» Пі; — р. бодать «штовхати, 
бити», [бодяться] «шлятися, бродити, ти¬ 
нятися», [бадяться] «тс.», [ббтаться] 
«метатись, хитатись», бр. бадзяцца «бро¬ 
дити, волочитись, тинятись, поневіря¬ 
тись», др. бадати «колоти», слц. Ьабаї 
«штовхати», Ьабкаї «іти дрібними кро¬ 
ками», ЬабІлгД «підштовхувати, спону¬ 
кати, підбурювати», Ьасішгкаб «тс.», схв. 
бадати «колоти; обережно йти»; — оче¬ 
видно, пов’язане з псл. Ьабаіі «штов¬ 
хати, колоти», ітеративом до Ьозіі <*Ьос1- 
іі «колоти».— ЗССЯ 1, 121—122.— Див. 
ще бостй. — Пор. обадати. 

баддя, бадейка, [бадійка] «дерев’яне 
відро над криницею» Я, Ібадя] «жура¬ 
вель (колодязний)» Ме; — р. бадья «ве¬ 
лике відро біля криниці», бр. [бадзейка] 
«мала шайка», п. Ьафа «міра сипучих 
для міряння руд», болг. [бадйя] «дере¬ 
в’яне відро», схв. бйди}а «дерев’яне 
відро, цеберко»; — запозичення з ту¬ 
рецької мови; тур. Ьасіуа «посуд для 
вина, ківш» походить від перс. Ьабуе 
«тс.», пов’язаного з Ьасіа «вино».— Шан- 
ский ЗСРЯ І 2, 9; Баскаков та ін. 
Взаимод. и взаимообог. 52, 60; Фасмер 
І 104; БЕР І 25; Засіп.— Аііг. У¥Ь. 
І 105; БокоізсЬ 14. 

[баденя] «яма на дні річки; калюжа 
на дорозі», (бадбня, бадуня] «тс.»; — 
п. [Ьабшііа] «калюжа на дорозі» (з 
укр.); — можливо, утворення від псл. 
*Ьаб-/Ьоб- «колоти, довбати, пробивати» 
(пор. молд. бадбнз «уіііуз»); менш об¬ 
грунтованими є зближення з коренем 
*Ь'ьсі- (укп. бодня) (Балецкий 51. зі. 
4, 399—400), з нвн. Ваб, Ьабеп або думка 
про запозичення з південнослов’ян¬ 
ських мов (Марусенко Досл. з мовозн. 
2. 62—64, без вказівки на конкретне 
джерело запозичення). —Див. ще бостй. 

бадйлля, [баділля], бадилйна, І ва¬ 
дило] Ж, бадиллястий Я; — р. ібадьіль] 
«суха стеблина», [бадьілек] «дика коно- 
пля, Оаіеорзіз іеігаЬіі Б.», бр. бадьиле 
«бадилля», п. Ьабуї, Ьабеї, слц. [ЬабіГ] 
«стебло кукурудзи», схв. бадрлица 
«стебло», б'&дал (бйдел) «осот, будяк»;— 
похідні утворення від кореня псл. 
*Ьаб-/Ьоб-, того самого, що і в словах 
бостй (бодати), будяк та ін.— Зіашзкі 
І 25; ЗССЯ 1, 123; 5Б ргазБ І 176; 
Вегп. І 37.— Див. іце бостй. 

[бадилярка] (зоол.) «кутора, №отуз 
(Миз тіпиіиз)» Ж; — очевидно, пов’я¬ 
зане з бадйлля (див.). 

[бадога] «бляха, листове залізо» 
ДзАтл II, [бадог] «тс.» тж; — запози¬ 
чення з угорської мови; уг. Ьабо§ 
«бляха» етимологічно не з’ясоване.— 
Дзендзелівський УЛГ 54; МІМТЕЗг І 
214; Вагсгі 13. 

[бадя] «чоловік старшої сестри; 
(дит.) старший брат» Ме, [бадьо] «батько, 
старший віком чоловік», [бадіка] «тс.»;— 
запозичення з східнороманських мов; 
молд. баде «дядьку», рум. Ьабе «тс.» 
походять, можливо, від болг. батя, ба- 
тьо, бате «тс.». — ЗсЬеІибко 119, 126; 
Мельничук Молд. зл. 163—164; СДЕЛМ 
43; МіІа-Агта$та ін. Вотапозіауіса 16, 
73, 74.— Див. ще батько. 

бадьорий, [бадьбрний] «кмітливий, 
спритний» Пі, бадьорйстий, [бадьбр] 
«жвавість Г; жвава людина Я», бадьо- 
рйтися, Іободярйтися] «зміцніти, опра¬ 
витись», підбадьорити, підбадьорли¬ 
вий; — запозичення, яке витіснило з лі¬ 
тературної мови власне українську 
форму ббдрий, вживану в діалектах; 
джерелом запозичення вважається або 
білоруська мова (Булаховський Пит. 
походж. 164—165), або південноросій¬ 
ські говори, в яких форма бадер, як 
і бр. бадзерьі, зумовлена акаючою вимо¬ 
вою ненаголошеного о і появою встав¬ 
ного е між дір. (Ляпунов Наук. зб. 
Ленінгр. т-ва III, 1—3).— Див. ще бод- 
рий. 

[бажант] «фазан» Ж, Ібажанка] «тс.» 
Па; — р. [бажант], бр. [бажан, ба- 
зан]; — запозичення з польської мови; 
п. Ьагапі, як і ч. слц. Ьагапі, вл. Ьа- 
гап «тс.», через посередництво середньо- 
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верхньонімецької, французької і ла¬ 
тинської мов (свн. уазапі, фр. ст. іезапі, 
лат. рЬазіапиз) прийшло з грецької 
мови; гр. (расгіаубд (орV^д) «фасидський 
(птах)» є похідним від назви міста 
Фаонд (чбод) «Фасида» (у Колхіді).— 
кісЬЬапіі 34; Засіп.— Аііг. У\¥Ь. І 260; 
Вегп. І 47; 5Ш І 108; К1и§е—Міігка 
185; Баигаі 312; Дворецкий 1715. 

бажати — див. багтй. 
[бажок] «шлунок» Я;—пов’язане з 

[божок] «свинячий шлунок», [бог] 
«шлунок; перший шлунок жуйних тва¬ 
рин», богун «тс.»; може бути зіставлене 
з гр. сраусо «їм, пожираю»; пояснення 
«від бажати» (Яворницький 9) позбав¬ 
лене підстав.— Коломієць УМЛІП 
1967/6, 12.— Пор. бог2. 

[баз1] «скотний двір», [база] «хлів» 
Ж; — р. баз «двір, [скотний двір]»; — 
запозичення з тюркських або калмиць¬ 
кої мов; пор. тат. кар. баз «яма, льох», 
калм, бас «скотний двір»; зіставлялося 
(Горяев 9) з нвн. Вапзе «амбар», дісл. 
Ьаз «хлів»; припускався (І1уіпзкі5 РР 11, 
186—187) перерозподіл гіпотетичного 
дієслова *оЬагаіі (з префікса оЬ- і ко¬ 
реня, наявного в лат. а§о «жену», гр. 
ауш «тс.», ав. агаііі «жене»); обидва 
припущення позбавлені достатніх під¬ 
став,— Фасмер І 105; Шанский ЗСРЯ 
12, 9. 

[баз2] (бот.) «бузина, ЗатЬисиз пі- 
£га Ь.; бузок, 5угіп£а уи1§агіз Д» Мак, 
[базнйк] «тс.» Ж, Мак, [базнйче] «зарості 
бузини» Ж; — р. [бас] «бузина», слц. 
Ьага, Ьагіпа, нл. Ьаг «тс.»; — очевидно, 
псл. *Ьа2т. «бузина», споріднене з лат. 
1а§из «бук», гр. <рт)рд, дісл. Ьок, двн. 
ЬиоЬЬа, гот. Ьока «тс.» (іе. *ЬЬа§-); 
заслуговує на увагу і припущення 
(Вегп. 1111) про походження слц. Ьага 
від псл. *Ьт>г- (пор. укр. бзина, боз), 
у зв’язку з чим українські форми слід 
було б розглядати як запозичення з сло¬ 
вацької мови.— ЗССЯ 1, 172.— Див. 
ще боз, бузина, бузок. 

база, базувати; — р. бр. болг. м. 
схв. база, п. вл. нл. Ьага, ч. Ьаге, слц. 
слн. Ьага; — запозичено з німецької або 
французької мови через російське або 
польське посередництво; н. Вазе, фр. 
Ьазе походять від лат. Ьазіз «основа, 

фундамент», запозиченого з грецької 
мови; гр. [Іааід «хід, рух, крок, нога, 
підставка, основа» пов’язане з Раіто) 
(<*Рау-кй) «ходжу», спорідненим з лат. 
уепіо «приходжу», гот. ^ітап «прихо¬ 
дити», нвн. котшеп «тс.», дінд. §атаіі 
«іде»; неточним е твердження (Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 2, 9—10) про запозичення 
в давньоруську мову безпосередньо з 
латинської (йдеться, мабуть, про форму 
базес 1499).— СІС 82; Фасмер І 105; 
Баигаї 76; Ргізк І 208—210.-— Пор. 
базис. 

[базала] «тюхтій, неповороткий», [ба- 
залій] «тс.» Я; — частково відповідає 
р. [базгала] «пустун, гульвіса, жартів¬ 
ник», [баскала] «джигун, франт», [баз- 
лан] «плакса», [базлб] «непотріб, мот¬ 
лох», схв. базало «гультяй, нероба», ба- 
зати «тинятись»; — можливо, зазнало 
впливу форм байдала, байтала; похо¬ 
дження не з’ясоване; може бути пов’я¬ 
зане з основою баз- у дієслові базікати; 
пор.”тур. Ьазікії (непристойний вираз 
про жінку).— Фасмер І 106; Ильин- 
ский РФВ 60, 431.— Пор. базікати, 
байдала, байтала. 

[базалуччя] «різний мотлох»; — р. 
[базлб] «щось старе, непридатне» (про 
худобу, одяг); — очевидно, запозичен¬ 
ня з турецької мови; пор. тур. Ьогиі- 
так «псуватись; бути розбитим, висна¬ 
женим, схуднути»; оформлення слова 
могло зазнати впливу з боку ст. база- 
лучье «наплічник» (XVIII ст.), яке зво¬ 
диться до тур. ст. Ьегеї- «бути оздобле¬ 
ним, намальованим».— Тимч. 50; Сіаи- 
зоп 391. 

базальт; — р. бр. базальт, п. ч. 
слц. вл. Ьагаїі, болг. базалт, м. базалт, 
схв. базалт, слн. Ьагаїі; — запозичення 
з німецької або французької мови; н. 
Вазаіі, фр. Ьазаііе походять від пізньо- 
лат. Ьазаііез «пробний камінь», яке по¬ 
в’язується з гр. Раоатод «тс.», що виво¬ 
диться від єг. ЬаЬап (вид сланцю, що 
використовувався як пробний камінь).— 
СІС 82; Шанский ЗСРЯ І 2, 10; 51. 
\ууг. оЬсусЬ 73; Баигаі 76; СЬапігаіпе 
І 166. 

[базан] «задня щогла трищоглового 
корабля»; — р. [базанная (снасть)] «ко¬ 
рінна (мотузка, що зв’язує вершину 
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щогли з носом корабля)»; — результат 
видозміни форми бізань «задня щогла», 
р. бизань «тс.», запозиченої з голланд¬ 
ської мови; гол. Ьегаап походить від 
іт. шеггапа «тс.», яке зводиться до ар. 
таггап «щогла».— Шанский ЗСРЯ І 
2, 116—117; К1и§е—Міігка 68—69. 

базар, [базаренко] «син базарного 
торговця» Я, [базарйнка] «базарні то¬ 
вари, подарунок з базару; дрібниці, 
іграшка» Пі, Ібазарйсько] «місце, де 
буває базар», [базарище] «тс.», базару¬ 
вальник «той, хто продає що-небудь на 
базарі», базарчук «?» Ж, [базарянйн] 
«дрібний базарний торговець» Я, [ба- 
заркбвий] «базарний», базарувати, база¬ 
рювати, розбазарювати, [розбазарся] 
«закінчення базару», ст. базар-ь 
(XVIII ст.); — р. бр. базар, др. базар-ь, 
п. ч. вл. Ьагаг, слц. слн. Ьагаг, болг. 
базар, пазар, м. базар, пазар, схв. па¬ 
за, р; — запозичено в давньоруський пе¬ 
ріод з татарської мови; тат. базар похо¬ 
дить від перс. Ьагаг «критий ринок».— 
Акуленко 137—138; Макарушка 5; Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 2, 10; Фасмер І 105—106; 
ЬокоізсЬ 23. 

базарйнка «подарунок, хабар; [пеня, 
штраф за заподіяне каліцтво]»; — ре¬ 
зультат контамінації слів базар і [баса- 
рунок] (див.). 

базграти «невміло або неохайно пи¬ 
сати чи малювати», базгранина «маза¬ 
нина», [базграч] «мазій» Я; — бр. [баз¬ 
гранина], ч. [Ьай^гаі] «погано писати; 
мазюкати», [Ьак§гапіпа, иЬаг£гаИ, слц. 
[Ьаг£гіуу] «замазаний»; — очевидно, за¬ 
позичення з польської мови; п. Ьаг^гас 
з похідними Ьаг^гасг, Ьаг^гаїа «мазій» 
вважається новотвором неясного похо¬ 
дження.— Зіату&кі І 29; МасЬек ЕЗ.ІС 
49; Засіп.— Аііг. VШ. І 259. 

[Базйлій, Базйль, БазьУ, — чоловіче 
ім’я, запозичене з польської мови; п. 
Вагуїі, як і ч. Вагіїі, слц. Вагії, похо¬ 
дить від лат. Вазіїіиз (Вазіїеиз), що зво¬ 
диться до гр. ВааіЯєбд, від якого по¬ 
ходить і укр. Васйль (див.). 

базис;—р. болг. базис, бр. базіс, 
ч. Ьа$і$, слц. Ьагіз, схв. базис; — оче¬ 
видно, нове запозичення з німецької 
мови; н. Вазіз походить від лат. Ьазіз 

«основа, фундамент», до якого зводиться 
й форма база (див.). 

базікати, базіка, базікало, [базічня] 
«балаканина», [базі] «тс.», [базйч] «базі¬ 
кало»; — р. [базйть] «голосно кричати, 
плакати, лаятись», бр. [базйтць] «базі¬ 
кати», м. базика «дражнить»; — оче¬ 
видно, похідне утворення від основи 
псл. *Ьа- «розмовляти», аналогічне до 
балакати, балакати тощо.— Див, ще 
баяти. 

[базін] «водосховище, викопана і за¬ 
цементована яма» Мо; — запозичення 
з молдавської мови; молд. базйн (рум. 
Ьагіп) «басейн» походить від фр. Ьаззіп 
«тс.».— СДЕЛМ 44.— Див. ще басейн. 

[базінка] (бот.) «суниці лісові, Рга- 
£агіа уезса Ь.» Мак, [базюмка, базюнка] 
«тс.» Мак; — видозмінене запозичення 
з білоруської мови; бр. [паземка, на¬ 
земні] «тс.» утворено з прийменника 
па «по» і основи іменника зямля «зем¬ 
ля».— Див. ще земля, по. 

[базок] «ремінь при музичному ін¬ 
струменті» Я; — очевидно, результат ви¬ 
дозміни форми пасок під впливом на¬ 
зви музичного інструмента бас.— Див. 
ще бас, пас1.— Пор, базувати1. 

[базувати1] «грати на контрабасі»; — 
похідне утворення від назви музичного 
інструмента бат, пор. ч. Ьазоуаіі «аком¬ 
панувати на басах; співати басом», слц. 
Ьазоуаї «грати на контрабасі»; зміна 
с в з, пов’язана з назвою бас, спостері¬ 
гається і в слові базок.— Див. ще бас.— 
Пор. базувати2, базок. 

[базувати2] «теревенити, базікати» 
Пі; — очевидно, результат видозміни 
дієслова базікати під впливом фоне¬ 
тично близької форми [базувати] «грати 
на контрабасі».— Див. ще базікати, ба¬ 
зувати1, бас. 

базука «реактивна протитанкова 
зброя»; — р. бр. базука, п. Ьагоока, 
схв. базука, слн.. Ьагйка; — запозичен¬ 
ня з англійської мови; англ. Ьагоока 
«тс.» є результатом семантичної видо¬ 
зміни слова Ьагоока «тромбоноподібний 
звуковий інструмент», створеного в США 
(XX ст.).—СІС 83; Юеіп 156. 

базя1 (дит.) «вівця, ягня», [базюк] 
«баран» О, [базьо] «тс.» О, базька «ягня», 
[баська] «тс.», [байзюк] «мале ягня» Я, 
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[базнйк] «ягня; ягняча шкурка» Ж, 
[базькйй] «пухнастий, шерстистий» Ж, 
[базь-базь] (вигук для підкликання 
овець), [базю-базю] «тс.» Ме; — р. 
[базь-базь] (вигук для підкликання 
овець), [базя-базя, бась-бась, башь] «тс.», 
п. Ьагіа «овечка», Ьаг (вигук для від¬ 
гону овець), Ьаз, Ьагі, Ьазка, Ьазгка 
«тс.», м. ба]ка (дит.) «вівця», ба] (вигук 
для підкликання овець); — здрібніла 
форма від іменника баран (з дитячої 
мови).— ЗЛА/ І 107. 

[базя2] «сережка (на дереві)» Ж, [базь- 
ка, базінка ВеНЗн] «тс.», [базьки] (бот.) 
«подорожник, Р1апіа§о таіог Ь.» Мак, 
Ібазьочкй] «тс.»; — ш Ьагіа «сережка», 
Ьайса, Ьазіигка «тс.»; — результат ви¬ 

дозміни значення слова базя «вівця», 
зумовленої подібністю пухнастих коти¬ 
ків на дереві до ягняти; пор. інші ана¬ 
логічні назви того самого суцвіття: ко¬ 
тик, баранчик, багнітка і т. д. 

базь — див. базя1. 
[бай] (спол.) «та й» О; — результат 

злиття сполучників ба та і (й).— Див. 
ще ба1, і. 

[байбар] «кашовар» Я, [байбарча] 
«син байбара» Я;—неясне. 

[байбара] «довгий батіг пастухів Г, 
СУМ, Ж; лозина, хворостина, ломака, 
батіг; степова трава Ва», [байбарак] 
«тс.» Ва; — неясне; можливо, пов’я¬ 
зане з [барбара] (див.). 

[байбарак] «чоловічий або жіночий 
верхній одяг», ст. байбарак?) «кожух, 
критий сукном або іншою матерією» 
(XVII ст.); — р. ст. байберек «вид тка¬ 
нини (парча)», [баберек] «тс.», п. [Ьа]'- 
Ьагак] «вид верхнього одягу», [Ьа]‘Ьогак] 
«вид шовкової тканини», схв. Ьа]Ьегек 
(Ье]Ьегек) «строката вишивка на полот¬ 
ні»; — запозичення з тюркських мов; 
очевидно, складне слово, утворене з тур. 
(крим.-тат. аз. каз.) Ьа] «багатий» і чаг. 
Ьагіік «вид грубого сукна», що похо¬ 
дить від перс. Ьагак «матерія з козиного 
пуху».— Тимч. БО; Фасмер І 107. 

[байбарзо] «байдуже», [байбарзі] 
«тс.» Мо; — запозичення з польської 
мови; п, ЬаіЬагбго «тс.» е складним сло¬ 
вом, структура якого остаточно не з’я¬ 
сована; припускається утворення з час¬ 
ток Ьа «ба», і «і» та прислівника Ьагбго 

«дуже» (8\У 183), але можливо, що йдеть¬ 
ся про утворення з дієслівної форми 
Ьа} «говорй» і Ьагсіго, аналогічне до 
укр. байдуже.— Див. ще барзо.— Пор. 
ба1, баяти. 

байбірство—див. бальвір. 
[байварчик] «острів» Я; — неясне. 
[байда1] «паля», [байдик] «дерев’яна 

підставка під війя або дишло» Я, [бай- 
дажбк] «кілок для розправляння під¬ 
крилка ятера» Дз, ст. байда «паля, заго¬ 
стрена колода» (XVII ст.); — бр. байда 
«паля»; — виводиться (Тимч. 50) від 
нвн. [Веиіе] «діжа; вулик»; можливо, 
пов’язане з байда «довбаний човен»; 
у такому разі зберігає в собі сліди дав¬ 
нішого значення «колода, стовбур», від 
якого може бути виведене і значення 
«довбаний човен», а також «гультяй, 
ледар».— Пор. байда2, байда3. 

[байда2] «довбаний човен» Я; — р. 
[байда] «барка», п. Ьа](іа «корито»; — 
зв’язок з польським словом, яке виво¬ 
диться від нвн. [Веиіе] «діжа; вулик» 
(5АУ І 83), залишається непевним; мож¬ 
лива спорідненість з байдак «річкове 
судно»; в такому разі різні значення 
слів байда («човен», «паля», «дошка» 
і т. д.), байдак і байдики можуть бути 
виведені із значення «брус, колода», 
властивого р. байдак.— Фасмер І 107. 

байда3 «гультяй, ледар», [байдич] 
«ледар» Я, [байдикувати] «бродити, ти¬ 
нятися, бути нежонатим» Я, [байдувати] 
«ледарювати»; — очевидно, результат 
метонімії від назви байди «цурки, чур- 
баки», байдики «тс.» на основі виразу 
байди (байдики) бити «не працювати, 
ледарювати».— Див. ще байда1. 

[байда4] «незграбна жінка»; — афек¬ 
тивне утворення, можливо, похідне від 
бййда «ледар», зумовлене впливом слова 
[байтала] «бамбула, бовдур». 

[байда5] «окраєць, шматок хліба, ве¬ 
лика скибка», Іпайда] «тс.» Ж, [байдак] 
«шматок (хліба, цукру, дерева)», [бай- 
дурка] «круг, грудка (сиру)» О; — п. 
раіба «великий шматок хліба», Ьаісіа, 
схв. Ьа]д.а «тс.»; — очевидно, походить 
від тур. ра^ «порція».— Вгііскпег 391; 
ЇДЬсЬ Нізі. р. зіо^п. 91—92.— Див. 
ще пай, пайда. 
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байдак1 «річкове судно», [байдак] «не¬ 
великий млин (на Дніпрі)» Я» байдачник 
«робітник на байдаку», ст. байдак'ь 
«судно» (XVII ст.), сюди ж, мабуть, 
і [байдак] «велика крижина» Берл.; — 
р. байдак «судно; [невеликий плавучий 
водяний млин]», ст. байдак'ь, бодсись, 
п. Ьа]йак, Ье]с1ак, ЬаісЗаз; —вважається 
(Фасмер І 107) запозиченням з якоїсь 
східної мови, точно не визначеної; мож¬ 
ливо, споріднене з байда «довбаний чо¬ 
вен». 

[байдак2] «вільне місце» Ж; — р. 
[байдак] «пустир, незабудоване місце», 
бр. байдан «земля, залишена для пасо¬ 
виська»; — можливо, у словнику Желе- 
хівського кінцеве к помилково замість 
н; у такому разі можна припустити давнє 
запозичення з татарської мови, в якій б 
виступає на місці м і через це форма 
байдан могла бути варіантом запозиче¬ 
ного з перської мови майдан.— Дмит- 
риев 527.— Див. ще майдан, 

[байдаки] «селезні, які збиваються 
в зграї, коли качки водять виводки», 
б. гонити «ледарювати», б. бити «тс.»;— 
очевидно, результат перенесення назви 
байдак «вид судна»; вираз б. бити 
зблизився і змішався у значенні з фоне¬ 
тично подібним виразом байдики бити.— 
Див. ще байдак1.— Пор. байда1. 

[байдала] «ледар» Я; — результат ви¬ 
дозміни форми байда «ледар» під впли¬ 
вом слова [байтала] «бамбула, бовдур» 
і, можливо, [базала] «тюхтій, непово¬ 
роткий».— Див. ще байда3, байтала. 

байдара, байдарка; — бр. болг. бай¬ 
дарка, ч. Ьа)Фагка, схв. байдара; — 
очевидно, запозичення з російської мови; 
р. байдара, байдарка вважається утво¬ 
реним від байда «довбаний човен» або 
від байдак «річкове судно».— Шанский 
ЗСРЯ І 2, 12; Фасмер І 107; Преобр. 
І 12.— Див. ще байда2. 

[байдати] «молоти дурниці, говорити 
нісенітницю», [байдиґи] «теревені» (б. 
плести «базікати, розводити тереве¬ 
ні»); — п. ГЬадсЗас] «розповідати», Ьа,]сІа 
«вигадка, байка», ч. [Ьаісіаі] «базіка¬ 
ти»; — афективне утворення, пов’язане 
з баяти, можливо, вже праслов’янське 
(псл. *Ьа]ь(1а, як *уог2ьс1а, стел, 
крлжкда).— Зїаусзкі І 25; МасЬек Е5.ІС 

42; ЗССЯ 1, 140—141; Засіп.—Аііг. 
УЇУЬ. І 116—117.— Див. ще баяти. 

[байде] «байдуже»; — можливо, ре¬ 
зультат скорочення слова байдуже.— 
Грінч. І 20,— Див. ще байдуже.— Пор. 
байделе. 

[байделе] «байдуже» Я; — неясне; 
може, якось пов’язане з байде. 

байдики (у виразі б. бити «не пра¬ 
цювати»), [байдиІ (у виразі б. бити 
«тс.»), байдикувати «бити байдики»; — 
р. [байдйк, бадйк, батйк, бадег] «батіг, 
палка, хворостина», бр. байдьі (у ви¬ 
разі б. біць «байдикувати»), п. Ьаісіу- 
кошас «байдикувати» (можливо, з укра¬ 
їнської мови);— очевидно, пов’язане з 
байда «колода, чурбак», значення якого 
лише частково збереглось в укр. [байда] 
«паля», [байдйк] «дерев’яна підставка 
під війя або дишло»; можливо, б. бити 
означало якийсь вид дитячої гри (пор. 
гру в цурки); думка (Парасунько НЗ 
КДПІ 33, 107—109) про угорське по¬ 
ходження форм байди, байдики (уг. 
*Ьаі<1, мн. *Ьа]с1ак, пор. уг. їаід «глу¬ 
хар», комі-зирянське байдбг «куріпка») 
потребує додаткової аргументації; не¬ 
переконливим є виведення (Кравчук 
УМЛІП 1960/6, 60) сучасного значення 
виразу бити байдики з припущення, 
нібито виготовлення дрібних речей з де¬ 
рева вважалося в минулому легкою 
роботою.— Пор. байда2, байда3. 

[байдйха] «кухонний тарган, Регі- 
ріапеїа огіепіаііз» ВеНЗн, [байдоха] 
«тс.» ВеНЗн; — неясне; можливо, по¬ 
хідне від [байда] «незграбна жінка» 
(>«неакуратна господиня»). 

[байдрак] «будяк, Сагбииз Б.; осот, 
Сігзіиш Б, ВеНЗн; чортополох, Опо- 
регсіоп асапіЬіит Б. Ж»; ■— результат 
видозміни деетимологізованої форми 
бодлак чи бодяк.— Див. ще будяк. 

[байдрачка] (бот.) «свербіжниця, 
Кпаиііа агуепзіз Соиіі.» Мак; — похідне 
утворення від [байдрак] «будяк; чорто¬ 
полох»; назва зумовлена подібністю кві¬ 
ток свербіжниці і чортополоху.— БСЗ 
23, 40.— Див. ще байдрак. 
байдуже, байдужісінько, байдужливо, 

байдужно, байдужки, байдуженьки, бай- 
дужечки, [байдуженно, байдужовато] 
Я, байдужий, байдужливий, байдужний. 
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байдужість, байдужність, байдужіти, 
байдужніти, збайдужілий; — р. [бай¬ 
дуже], п. [Ьаісіиге] (з укр.); — власне 
українське складне утворення, струк¬ 
тура якого тлумачиться як об’єднання 
наказового способу дієслова бай «го¬ 
вори» і дуже (Фасмер І 107); це тлума¬ 
чення підтверджується вживанням бай¬ 
дуже з прийменником про (мені про це 
байдуже і под.).— Див. ще баяти, ду¬ 
жий.-— Пор. байбарзо. 

Ібайдур] «зальотник, джигун, зали¬ 
цяльник, ловелас»; — п. [Ьа)с1ига] «пле¬ 
тун»; — очевидно, складне утворення з 
основ слів баяти і дурити (див.). 

байка1, байкар, байкарство, бай- 
кйй, байківнйця, байко — див. баяти. 

байка2 — див. бая. 
[байла] «шутий, безрогий» Ж; — не¬ 

ясне. 
[байлаш] «спроба» Ж> Ібайлйчити] 

«пробувати, перевіряти, куштувати» Ж, 
[байлувати] «тс.» Ж» [пробайлунок] 
«спроба» Ж; — неясне; можливо, по¬ 
в’язане з уг. Ьаііббпі «возитись».— 
Кравчук ЛБ VIII 70; Чопей 7. 

[байлйк] «безплатна примусова ро¬ 
бота, на яку виганяли селян румун¬ 
ські бояри на Ізмаїльщині» Мо; — запо¬ 
зичення з турецької мови; тур. Ьауіік — 
утворення з суфіксом -Іік «-ство, -щина» 
іт. д. від іменника Ьау «пан, господар»— 
є, очевидно, калькою або відповідником 
до укр. пан-щина; пор. тур. крим.- 
тат. і ін. Ьауіік «багатство» (з давні¬ 
шого «господарство»).— Радлов IV 2, 
1428. 

[байло] (лайл.); — неясне; можливо, 
пов’язане з [байла] «ворожбит», р. [бай¬ 
ло] «базіка», похідними від баяти; може 
розглядатись і як результат контаміна¬ 
ції слів [байтало] «нероба, волоцюга» 
і вайло «тюхтій, телепень». 

[байлова] «виносне дишло», [байлога] 
«тс.», [байловка] «тс.; жердина для 
підіймання якоря на великий човен», 
[байлувйти] «припрягати другу пару 
волів і витягати віз на гору; лупцювати», 
[бальвувати] «зчіплювати, зв’язувати»;— 
запозичення з тюркських мов; пор. 
ак-ног. байла «прив’язувати, зав’язува¬ 
ти, зв’язувати», тур. Ьа|іі — «зв’язаний, 

прив’язаний», Ьа§1ашак «зв’язувати 
прив’язувати».— Кравчук ЛБ VIII 70[ 

[баймуд] «дурень, телепень»; — 
складне утворення від основ дієслова 
баяти «розповідати, ворожити» і прик¬ 
метника др. мудьньїи «повільний», пов’я¬ 
заного чергуванням голосних з р. мед- 
ленньїй «повільний»; первісне значення 
«такий, що повільно говорить».— Див. 
ще баяти. 

[байно] «атож, саме так» Ж; — ре¬ 
зультат злиття підсилювальної частки 
ба «та» і стверджувальної частки 
[айно].— Желех. І 10.— Див. ще ба1, 
айно.— Пор. батайно. 

[байодити] «базікати, брехати» Я; — 
афективне утворення від баяти «розпо¬ 
відати», близьке до [байдати].— Див. 
ще байдати, баяти. 

[байор] «крайка», [байбрка] «крайка; 
широка стрічка; обвита металевою нит¬ 
кою товста струна», [байорок] «товста 
струна; золота нитка», [байорці] «пле¬ 
тені шнурочки при поясі» Ко, [баюр] 
«крайка, шнурок» Ж, [боюрок] «вузький 
пояс» Ж, Ібоюрка] «тс.»; — п. Ьаргек 
«металева нитка для гаптування і оздоб; 
обвита металевим дротиком струна», 
болг. баер «намисто», байр «жіноча при¬ 
краса»; — запозичено з румунської мо¬ 
ви, очевидно, через польське посеред¬ 
ництво; рум. Ьаіег(й) «шнурок, тасьма» 
виводиться з лат. Ьаіиіиз «носій» неяс¬ 
ного походження ^гаЬіеРотапозІауіса 
14, 129; Е)ПШ 63) або з лат. уагіиз 
«різнобарвний» (Ри§сагіи 14—15); менш 
переконливе припущення (3\^ І 84) 
про запозичення через польську мову 
з італійської (іт. Ьа§1іоге «блиск»); без¬ 
підставно пов’язується (БЕР І 26) з тур. 
Ьауіг «могила, горб»; рум. [Ьаійгй] 
є зворотним запозиченням з української 
мови.— Vазте^ К31 3, 167; Сгаи]а1а 
205; Засіп.— Аііг. V\VЬ. І 226. 

байрак1 «лісок у яру; лісова долина», 
[бар'як] «тс.» Кур, ст. байрак?> «порос¬ 
лий лісом яр» (XVI ст.); — р. буерак 
«сухий яр, водомцй, водорий», [байрак, 
барак) «тс.»; — запозичення з турець¬ 
кої мови, хоча відносно турецького 
слова-оригіналу думки розходяться; 
більшість авторів вказує на тур. Ьауіг 
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«горб, зарослий деревами схил гори» 
(пор. монг. Ьії§ега§ «піщаний горбик», 
калм. Ьбга£ «тс.») (Кобилянський Діа¬ 
лект і літ. м. 243; Шанский ЗСРЯ І 2, 
214; Фасмер І 231; Раазопеп .І8РОи§г 
21, 42; Ратзіесіі 57), інші виводять від 
тур. Ьиугак «ущелина, прірва» (Мака- 
рушка 4; ЬокоізсЬ 28); пор. також тур. 
Ьигак «непридатна земля». — Менгес 
188; 8абп.— Аііг. У\УЬ. І 227. 

[байрак2] «вудила вуздечки Г; чер¬ 
кеська сідельна збруя Ж»; —очевидно, 
запозичення з якоїсь іранської мови; 
пор. ос. Ьага§ «вершник», Ьаіга£ «лоша», 
перс. Ьага§ї «кінь» і т. д., які зводяться 
до дієслівної основи Ьаг- «їздити вер¬ 
хи».— Абаев ИЗСОЯ І 232, 236—237. 

[байрак3] «велика вівчарка» Ж; — 
неясне. 

[байса] «пусте базікання» Ж; — по¬ 
хідне утворення від дієслова баяти 
«розповідати», можливо, аналогічне до 
р. плакса.— Див. ще баяти. 

байстрюк «нешлюбна дитина», [ба- 
стрюк, байстер, бастир ВеБ], байстря, 
[бастря] «тс.», Ібайстрятник] «чоловік 
жінки, що має нешлюбну дитину» Я, 
от. байструкь, байстря (XVII ст.); — 
р. [бастр юк\ «нешлюбна дитина», [бай- 
стрйк] «тс.», бр. [байструк], п. [Ьа]- 
зігик], ст. Ьазіег, Ьазігг^ «тс.»; — через 
польське посередництво запозичено з ні¬ 
мецької мови; свн. Ьазіагі (нвн. Ваз- 
іагсі) «нешлюбна дитина» походить від 
фр. ст. Ьазіагі «тс.», яке зводиться до 
пізньолат. Ьазіагбиз «тс.», утвореного 
від Ьазіиш «в’ючне сідло»; отже, Ьазіаг- 
сіиз означало «син в’ючного сідла» (жар¬ 
тівливий натяк на стосунки між служ¬ 
ницями постоялих дворів і погоничами 
мулів); виводиться також (К1и£е—Мііг- 
ка 55) від германського етноніма Ваз- 
іагпеп «бастарни»; пропонувались і інші 
тлумачення; п. [Ьаізігик] із вставним ] 
(як у айстра) є зворотним запозиченням 
з української мови.— КісЬЬагсІі 32; 
Фасмер І 132; Вгйскпег 17—18; Вегп. 
І 45; ІЬаигаі 78; Схаті11зсЬе§ 92. 

[байтала] «незграба, бовдур», [бай- 
тало] «нероба, волоцюга», [байталува- 
тий] «грубий, неотесаний»; — п. ЬаДаїа 
«недотепа, незграба, нездара», [Ьа,)с1а1а] 

«тс.»; — очевидно, запозичення з ту¬ 
рецької мови; тур. Ьаііаі «непридатний, 
громіздкий» походить від ар. Ьаіаіа 
«бути недійсним, бездіяльним, безро¬ 
бітним», Ьаііаі «незайнятий, безробітний, 
поганий».— БіасЬо^зкі АгаЬ. БєЬшу. 
І 26.— Пор. байдала, батал. 

байца «протрава; міцна горілка», 
[байцувати] «травити, роз’їдати, при¬ 
пікати»; — р. байцевать «фарбувати 
тверді предмети їдкими речовинами, ви¬ 
травляти, Морити», п. Ье]с «протрава», 
Ье]са «хімічний і фарбувальний розчин; 
грунт під фарбу», болг. байц «столярна 
фарба», байца «розчин для закріплення 
фарби», схв. бащ, ба'ща «тс.»; — запо¬ 
зичення з німецької мови; нвн. Веіге 
«протрава; міцна горілка» пов’язане з діє¬ 
словом Ьеігеп «травити, роз’їдати; при¬ 
пікати; полювати з соколом», двн. Ьеіг- 
2єп «змушувати їсти» як каузативом до 
дієслова Ьеіреп «кусати», спорідненого 
з дінд. ЬЬісі- «колоти», лат. їіпбеге «тс.», 
псл. Ьііі, укр. бйти.— БЕР І 27; 
К1и§е—Міігка 63.— Див. ще бйти. 

[байцарка] «частина ткацького вер¬ 
стата»; — запозичення з румунської 
мови; рум. Ьгаїага «скоба; браслет» по¬ 
в’язане з Ьга[ «рука, ручка», що похо¬ 
дить від лат. ЬгассЬішп «рука», запо¬ 
зиченого з грецької мови; гр. Рра%і«п> 
«верхня частина руки» тлумачиться як 
форма вищого ступеня від прикметника 
Рра%6д «короткий», нібито в значенні 
«коротший від передпліччя».—БсЬеІисІ- 
ко 126; Ри$сагіи 18; \Уа1с1е—Ноїт. 
І 114; Ргізк ї 264. 

бак1 «посуд для рідини»; — р. бр. 
бак «тс.», болг. м. бака «металевий посуд 
для їжі, корму», схв. б'йквица «дерев’я¬ 
ний посуд для води»; — запозичення 
з французької, німецької або голланд¬ 
ської мови; фр. Ьас «чан, бак» походить 
від нар.-лат. Ьассиз, запозиченого з гал¬ 
льської мови; гол. Ьак «резервуар, таз», 
н. Васк «глибока дерев’яна миска», 
англ. Ьаск «посуд, чан» походять від 
нар.-лат. Ьасса «посуд для води», спо¬ 
рідненого з лат. Ьассиз.— СІС 83; 
ІПанский ЗСРЯ І 2, 13; Фасмер І 
108; 8кок І 97; Баигаі 66; К1и£е— 
Міігка 43. 
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бак бакен 

[бак2] (частка) «пак»; — розглядає¬ 
ться (Потебня РФВ 4, 163) як один з ви¬ 
падків паралелізму п і б в слов’янських 
і балтійських мовах; може бути й ре¬ 
зультатом видозміни частки пак під 
впливом частки (і вигуку) ба.— Див. 
ще пак. 

бака (у виразах забивати баки «зби¬ 
вати з пантелику, замилювати очі», сві¬ 
тити баки «підлабузнюватись»); — бр. 
[бакі] «очі» {б. забіваць «замилювати 
очі»), бакульї «балухи, очі», п. Ьака 
(Ьак§ або Ьакі з^іесіс «підлабузнюва¬ 
тись»);— похідне утворення з первісним 
значенням «очі» від дієслова бачити.— 

Фасмер І 108; Уаіііапі КЕ8 22, 7; 
ІГ)іп5кіі РР 11, 183; Вегп. І 24.— Див. 
ще бачити. 

[бакай] «глибока яма в річці, ставку; 
наповнена водою вибоїна; випорпане 
курми гніздо в землі ЛЧерк», [бакаль] 
«озеро», [бакані] «заболочена рівнина» 
Пол, [бакая] «яруга» ВеНЗн, [бакаїстий] 
«з ямами під водою; вибоїстий», [бакаю¬ 
ватий, бакаїстий НЗ УжДУ 26] «тс.»; — 
р. бакай «річкова протока; прохід у 
плавнях», юакалда] «яма з водою; вибо¬ 
їна з водою», [бокалда] «тс.»; — очевид¬ 
но, запозичення з якоїсь тюркської 
мови; пор. тур. крим.-тат. узб. уйг. 
каз. Ьок «кал, гній, бруд», які зістав¬ 
ляються з монг. Ьо£ «бруд, сміття»; 
менш переконливе зближення з р. [бак¬ 
лан] «колода», [бакулька] «вистругана 
паличка», [баклуша] «заболонь у де¬ 
рева», схв. бакула «тс.» та ін. (ЗССЯ 1, 
142—143); позбавлені підстав зістав¬ 
лення з гал. Ьассиз «заглибина, впадина» 
(Горяев 1896, 9), з р. бок (Соболевский 
81ауіа 5, 441) або з укр. бак «резерву¬ 
ар».— Фасмер І 109; Радлов IV 2, 
1645; Казапеп УегзисЬ 79; Ратзіесії 
48-49. 

бакалія1 «група харчових продуктів 
і предметів споживання», [бакалея] 
«овочі» Пі, бакалійник «торговець бака¬ 
лією», [бакалійщик] «продавець овочів» 
Пі, ст. бакалія «південні сушені плоди» 
(XVIII ст.); — р. бакалея «сушені пло¬ 
ди, чай, кофе, какао, цукор, солодощі», 
бр. бакалея «тс.», п. Ьакаїіе «бакалія, 
бакалійні товари», болг. бакалйя «то¬ 

вари й продукти домашнього вжитку», 
м. бакалница «бакалійна крамниця»,. 
бакаллак «бакалійні товари, бакалійна 
торгівля», бакал(ин) «бакалійник, влас¬ 
ник бакалійної крамниці», схв. бакал¬ 
ница «бакалійна крамниця»; — запози¬ 
чення з турецької мови; тур. Ьаккаї 
«торговець овочами», Ьаккаї іуе «бака¬ 
лія» походить від ар. Ьа^^а1 «зеленяр, 
торговець овочами, плодами, солони¬ 
ною, в’яленою рибою, ковбасами», Ьа^- 
^а1іууа «бакалія», пов’язаного з Ьа^1 
«сушені плоди і овочі».—СІС 83; Шан- 
ский ЗСРЯ І 2, 14; Фасмер І 109; 
Преобр. І 50; 8кок І 95; 8іасЬо\узкі 
АгаЬ. ЬєЬшу. І 25; Казапеп УегзисЬ 
59; ЬокоІзсЬ 16; 8ас1п. —Аііг. УУ/Ь. І 
228. 

бакалія2 — див. вакелія. 
бакан «червона фарба, кошеніль»; — 

р. бр. бакан «багряна фарба, венеціан¬ 
ський лак», болг. бакам «дерево, з якого 
добувають червону фарбу; вид фарби», 
м. бакам «тс.», схв. бакам «вид косме¬ 
тичної фарби, рум’яна»; — запозичення 
з турецької мови; тур. Ьаккат «кра¬ 
сильне дерево, з якого добувають чер¬ 
вону фарбу» (пор. чаг. Ьакат а^асігу 
«дерево, з якого роблять фарбу»), по¬ 
ходить від ар. Ьа^^ат «тс.».— Фасмер 
І 109; РЧДБЕ 98;'8кок І 95; 8абп.— 
Аііг. У\УЬ. І 228—229; Разапеп Уег¬ 
зисЬ 50; ІюкоізсЬ 16—17. 

[бахати] (на щось) «звертати вину» 
Ж; — р. [бакать] «балакати, розмов¬ 
ляти», [бак^лить] «тс.», [бака] «балакун, 
оповідач», [бакфм1 «пусті слова, плітки, 
чутки», бр. [бакаць] «теревенити; по¬ 
вільно говорити, запиваючись читати», 
п. ст. Ьакас «гукати, звати, лаяти», 
ч. Ьакаіі «сварити, нацьковувати», [Ьа- 
каі] «теревенити», схв. ст. Ьакаіі «кри¬ 
чати; лаяти»; — псл. Ьакаіі «балака¬ 
ти»; — похідне утворення від іє. *ЬЬа- 
«розповідати, говорити», паралельне до 
дієслова баяти.— Желех. І 10; Фас¬ 
мер І 109; ЗССЯ 1, 141—142; СЬгізііапі 
АЇ81РЬ 34, 364.— Див. ще баяти. 

бакен «поплавець на якорі для по¬ 
значення фарватеру і небезпечних 
місць», бакенник, бакенщик; — р. бакен, 
бйкан, [бакон], бр. бакен «тс.», п. Ьакап 
«бакен, сигнальна башта, маяк», болг. 
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бакенбарда бакрач 

бйкен, бакан; — через російську мову 
запозичено з голландської; гол. Ьаак 
«сигнал, знак», мн. Ьакеп, споріднене 
з снн. Ьаке «освітлювальний вогонь», 
фриз. ст. Ьакеп «тс.», які через проміжну 
форму основи *Ьапкпа- виводяться від 
лат. Ьйсіпа «сигнальний горн».— СІС 
83; Шанский ЗСРЯ І 2, 14; Фасмер І 
109; Маігепаиег 101; Меиіеп 24; К1и§е— 
Міігка 45. 

бакенбарда, бакенбарди, заст. бакен- 
бард, заст. бакен; — р. бакенбарда, п. 
ЬакепЬагсІу, болг. бакембарди (з рос.), 
схв. бакенбарди, бакенбарти; — запо¬ 
зичення з німецької мови; н. Васкеп- 
Ьагі «бакенбарди» є складним утворен¬ 
ням з основ іменників Васке «щока», 
спорідненого з гр. (раубуєд «тс.», сраусо 
«їм», укр. [бог] «шлунок», та Ваг! «бо¬ 
рода», спорідненого з псл. *Ьогба, укр. 
бородй.— Шанский ЗСРЯ І 2, 14—15; 
Фасмер І 110; Вшскпег 12; К1и£е— 
Міігка 43, 54.— Див. ще бог2, бо¬ 
рода. 

[бакйр1] «казан, переважно мідний», 
[бакарний] «мідний» ЕЗб. ЗО; — болг. 
[бакТ>р] «мідна посудина для води, мід¬ 
ний казан», м. бакарник «мідний казан», 
схв. бакйр «тс.», слн. Ьакег «мідь»; — 
запозичення з турецької мови; тур. 
Ьакіг «мідь», як і тат. бакйр «тс.», каз. 
ба^ьір «бронза», виводиться від перс. 
ЬаЬуг.— БЕР І 28; 8кок І 96; БокоізсЬ 
17; Вегп. І 40; Вазапеп УегзисЬ 58.— 
Пор. бакрач. 

[бакйр2] — див. набакир. 
[баклаг] «фляга», баклага, баклажка 

«тс.», баклажок «мала баклага; [рід пи¬ 
санки]», [баклб] «баклага», [ббкла] 
«плоске барильце», боклйг, боклага, 
Ібоклава Ж, боклай Ж, ббкло] «тс.», 
[боклажок] «плоске барильце; пуголо¬ 
вок; #орт яблук», [ббклак] «кільцевид- 
ний глиняний посуд», [буклажки] Сгап- 
]а1 а, [буклак] «глечик, кухоль» Ж, ібо- 
клатий] «пузатий», ст. боклага (1565), 
боклага (1699); — р. баклага, баклажка, 
[боклаг, ббклах] «фляга, сулія; дерев’я¬ 
ний посуд різного вигляду», [баклаха] 
«глиняний посуд», [баклбвка] «посуд для 
молока», бр. біклага «фляга», баклага 
«тс.», п. Ьикіак «бурдюк, дзбан», Ьик- 
ІаЬа, ЙЬокїак, Ьокіайка], ст. Ьокіазгек 

«тс.», м. баклица «дерев’яна баклага», 
схв. б'йкла «дерев’яний посуд»; — запо¬ 
зичення з тюркських мов; пор. тат. 
баклак «вид посуду», бакла «тс.», крим.- 
тат. бакла «мірка для збіжжя»; менш 
обгрунтоване пов’язання (Шанский 
ЗСРЯ І 2, 15—16) з р. баклуша «обрубок 
деревини», [баклан] «чурбак»; значення 
«барильце» в карпатських говорах могло 
з’явитись під впливом румунської мови, 
в якій [Ьиііа^й] «барильце», [Ьйі1а§, Ьї- 
ііоа^а] «тс.» (8сЬе1и<Іко 126) е, очевидно, 
турцизмами.— Макарушка 4; Фасмер І 
110; Преобр. І 12; Вгііскпег 48; Дмит- 
риев 563; Сгап]а1й 216. 

баклажан «помідор, 8о1апшп Іусо- 
регзісиш; (синій) 8о1апит теїоп^епа 
Б.», [бадаржан] «помідор» Мак, [бади- 
жан Мак, баклахан Мак, батлажан 
Мак, падлажан Мак, поклажан Кур, 
Па, патлажан Ме, патлажана Ме] «тс.», 
[баклажани] «вид узору на писанці» 
Я; — р. баклажан, [бадаржан], бадижан, 
[батлажан], бр. баклажан, п. Ьакіаіап, 
ч. Ьакіайап, раііагап, слц. Ьакіайап, 
болг. баклажан, патладжан, м. патли- 
цан, схв. патлйран; — запозичення 
з турецької мови; тур. раііісап- «тс.» 
походить від перс. Ьасііпсігап (>Ьас1іп- 
£’ап), ар. Ьабіпгап «тс.».— Акуленко 
137; Шанский ЗСРЯ 12, 15; Фасмер І 
110; 8кок І 99; 8адп.—Аііг. УУ^Ь. І 
230; Дмитриев 525; БокоізсЬ 14; Мікі. 
ТЕ1 2, 140; Радлов IV 1176, 1179. 

баклан «водяний птах, РЬаІасгосо- 
гах Вгізз.»; — р. бр. баклан «тс.»; — запо¬ 
зичення з тюркських мов; пор. тат. ст. 
баклан «дика гуска», баглан, баклан каз 
«тс.», тур. Ьа^іап «дрохва»; менш пере¬ 
конливе припущення про зв’язок з гр. 
яєЯехау (Горяев 1896, 9; Преобр. І 
13).— Булаховский Семас. зтюдьі 184; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 16; Фасмер — Труба- 
чев І ПО; Дмитриев 525. 

[бакрач] «відро» Мо; — болг. бакрач 
«мідний казан», схв. бакрач «казан, 
казанок, чавун»; — запозичення з ту¬ 
рецької мови; тур. Ьакга? «мідний чер¬ 
пак, казанок» е похідним від Ьакіг 
«мідь».— Дювернуа І 53; Стаховский 
Зтимология 1965,. 198.— Див. ще ба¬ 
кйр1.— Пор. боґрач. 



бактерія балабан 

бактерія, бактеріальний, бактери¬ 
зувати; — р. болг. бактерия, бр. бак- 
мзрьія, п. Ьакіегіа, ч. Ьакіегіе, Ьакіегіе, 
слд. Ьакіегіа, вл. нл. Ьакіегі]'а, м. бак- 
терща, схв. бактерща, слн. Ьакіегі]‘а;— 
запозичення з німецької або французь¬ 
кої мови; н. Вакіегіе, фр. Ьакіегіе 
походять від лат. Ьасіегіит «паличка», 
яке зводиться до гр. раит^- 
ріа «тс.», пов’язаного з |3ахтроу «палка», 
спорідненим з лат. Ьасиїшп «тс.», дірл. 
Ьасс «гак».— СІС 83; Шанский ЗСРЯ 
І 2, 17; Ргізк І 211—212.— Пор. багет, 
бацила. 

бакун «сорт тютюну», [бакунь Мак, 
батунь Мак, батюн Пі, багун Мак] 
«тс.», бакуняр (заст.) «контрабандист 
бакуну»;—р. бакі/н, п. Ьакип, Ьакоп, 
Ьакип; — очевидно, пов’язане з нвн. 
[Ьако, Ьа£о] «тютюн», яке виникло в ре¬ 
зультаті переосмислення початкового 
іо- в старій формі іоЬассо «тютюн» як 
артикля; кінцеве -ун пояснюється впли¬ 
вом слова тютюн (Засіп.—Аііг. У\УЬ. 
I 105—106); менш переконливі зістав¬ 
лення (Горяев Доп. 1, 2) з назвою міста 
Баку і з англ. Ьассу «тютюн».— Дзен- 
дзелівський Зі. зі. 6/1—2, 141; Фасмер І 
111.— Пор. баґа. 

[бакунт] «сплав міді з цинком»; — 
неясне. 

[бакша]; — р. бр. болг. бахча, п. 
ЬасЬсга, м. бавча «сад, город», схв. 
[бйхча, бйкча, багра] «тс.»; — запози¬ 
чення з тюркських мов; крим.-тат. бах¬ 
ча, тур. Ьа§£а, каз. бакша і т. д. зво¬ 
дяться до перс. Ьа§са «садочок», похід¬ 
ного від Ьа§ «сад».— Шанский ЗСРЯ І 
2, 60—61; Фасмер І 111; Горяев 1896, 
9; Дмитриев 527; Засіп.—Аііг. УУ^Ь. І 
228; Вегп. 139; БЕР 136.— Див. ще баг. 

бакшйш «дарунок, хабар (у Туреч¬ 
чині); надбавка (до зарплати і под.); 
чайові»; — р. бакшйш «чайові, могорич, 
хабар», п. Ьакзгузг, ч. слц. Ьакзіз, болг. 
бакшиш, м. бакшиш, схв. бакшиш, слн. 
Ьакзіз «тс.»; — запозичення з турець¬ 
кої мови; тур. ЬаЬ$ф. ЬаЬ$і$ «тс.» зво¬ 
диться до перс. Ьаіщіз «тс.», похідного 
від дієслова ЬаЬзібап «дарувати», спо¬ 
рідненого з ав. Ьа%5- «тс.».— Фасмер І 
111; БЕР І 28; Мікі. ТЕ1 І 253, ИасЬіг. 
II 79; Ногп 43. 

бал1 «вечір з танцями», [баль] «пиш¬ 
на гулянка, п’янка» Па, балувати 
«проводити час на балах», балювати 
«тс.»; — р. болг. м. бал, бр. баль, п. нл. 
Ьаі, ч. слц. слн. Ьаі, схв. б&л; — через 
російську (варіант з твердим л) і поль¬ 
ську (з м’яким ль) мови запозичено 
з французької; фр. Ьаі (первісно «та¬ 
нець») утворене від дієслова Ьаіі ег «тан¬ 
цювати», що походить від гр. РаААі£<» 
«танцюю», пов’язаного з |ЗаААсо «кидаю», 
можливо, спорідненим з тох. А, В кіа 
«падати», ав. пі-тта-іге «жбурляються» 
(пас.).— СІС 84; Акуленко 141; Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 2, 17—18; Фасмер І 111; 
Ваигаї 69; КДи§е—Міігка 46; Ргізк І 
215—217. 

бал2 «оцінка, одиниця виміру»; — 
р. балл «оцінка, одиниця виміру; куля 
при балотуванні (ст.)», бр. болг. бал, 
слн. Ьаі; — запозичення з німецької або 
французької мов; н. Ваіі «куля», фр. 
Ьаііе «м’яч, куля» походять від франк, 
або іт. діал. Ьаііа «куля», спорідненого 
з двн. Ьаі «кулястий предмет», дісл. 
Ь$11г «куля», дангл. Ьеаііос «яєчко», 
лат. їоПіз «балон», гр. срсЛЛод «репіз».— 
СІС 84; Шанский ЗСРЯ 12, 25; Фасмер І 
116—117; Саигаі 70; К1и£Є—Міігка 46. 

[бала] «бовдур, тюхтій»; — схв. бало 
«сопляк, слюнтяй, базіка», балонна 
«тс.»; — очевидно, пов’язане з бали «те¬ 
ревені» (пор. цілком аналогічне байло); 
може бути зіставлене і з тур. [Ьаіа] 
«хлопчик» (пор. дінд. Ьаіа «молода, 
дурна істота»),— БЕР І 28.— Див. ще 
бали. 

балабан1 (орн.) «різновид сокола», 
ст. болобат» (XVII ст.); —р. [балабан] 
«великий сокіл, Раїсо сЬеггщ* Огау; 
яструб», болг. [балабан] «чапля; голу¬ 
б’ятник (хижий птах)», схв. балабан 
«чапля»; — запозичення з турецької 
мови; тур. ЬаІаЬап «яструб-перепелят- 
ник; бугай (птах)», крим.-тат. ЬаІаЬап 
«вид хижого птаха» виводиться від перс. 
ЬаІаЬап «бугай (птах)».— Фасмер І 111; 
Мелиоранский ИОРЯС 7/2, 279—280, 
10/2, 75; 5кок І 98; Менгес 90, 91; 
Засіп.—Аііг. УШЬ. І 124; Мікі. Е\У 6; 
Разапеп УегзисЬ 59.— Пор. балабан3. 

[балабан2] «велика квасоля» ВеБ, 
[балабанка] «тс. ВеНЗн; сорт дуже ве- 
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ликої картоплі»; — запозичення з ту¬ 
рецької мови; тур. ЬаІаЬап «величезний» 
відповідає крим.-тат. ЬаІаЬап «голова¬ 
тий» і разом з ним зводиться до ЬаІаЬап 
«вид хижого птаха».— Радлов IV 1494— 
1495; Разапеп УегзисЬ 59.— Див. ще 
балабан1. 

{балабан3] «вид печива»; — очевидно, 
запозичення з турецької мови; об’єктом 
запозичення могло бути тур. ЬаІаЬап 
у значенні «великий», або «великий ба¬ 
рабан», або «вид птаха» (за зовнішнім ви¬ 
глядом печива, пор. укр. гусочка «вид 
печива» і под.); проте можливе також 
припущення про зв’язок із словами 
балабух і под., зокрема про видозміну 
слова балабух під впливом балабан\ 
балабан2. — Радлов IV 1494. — Пор. ба¬ 
лабан1, балабан2, балабух. 

[балабан4] (бот.) «гадючник шести¬ 
пелюстковий, РШрепсШа Ьехареіаіа 
ОіІіЬ.; перстач, РоіепШІа іогтепШІа 
8сЬг.» Мак, [балабанка] «гадючник шес¬ 
типелюстковий» Мак, [талабан, талбан, 
тарабан, тарлабан] «тс.» Мак; — не¬ 
ясне. 

[балабас] «сорт слив» ВеНЗн; — оче¬ 
видно, результат видозміни форми ба¬ 
лабух (див.). 

[балаболка] «торохтійка, пустомолот» 
Я, [балабун] «балакун, базіка» Я, [бала- 
бони] «нісенітниця, пуста балаканина» 
(б. бити «говорити дурниці») Я, Ібала- 
бдшити] «базікати»; — р. [балабола] 
«балакун», [балаббн] «тс.», бр. Ібала- 
болка] «торохтійка», балаббн «базіка», 
балабоніць «торохтіти», болг. блаббля 
«бубоню», ч. ЬІаЬоШі «белькотати»; — 
очевидно, псл. *Ьо1ЬоШі, звуконасліду¬ 
вальне утворення, зближене пізніше на 
східнослов’янському мовному грунті з 
основою бал- «балакати, гомоніти»; пор. 
лат. ЬаІЬиз «заїка», ЬаІЬиііо «заїка¬ 
юсь».— Фасмер І 111—112; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 18; Преобр. І 13; МасЬек 
ЕЗЛЄ 55; Засіп,—Аііг. УУД. і 121 — 
122; Вегп. І 69. — Пор. балаббн1, бали, 
балбута. 

Ібала-ббм] (передача звучання дзво¬ 
на) Я, [балаббмкати] «дзвонити» Я; — 
звуконаслідувальне утворення, фоне¬ 
тична структура якого, можливо, за¬ 
знала впливу з боку балаббн «дзвоник, 

брязкальце», балабонити «дзвонити, 
бренькати». — Див. ще балаббн1.— Пор. 
балам. 

балаббн1 «дзвоник, брязкальце», [ба- 
лабйлька, балаболка, балабблька], бала- 
ббнчик «тс.», [балабонити] «дзвонити, 
бренькати»; — р. [балаббнчик] «бряз¬ 
кальце, дзвінок», балаболка «підвіска, 
дрібна висяча прикраса», бр. балаббн 
«дзвінок»; - утворення не зовсім яс¬ 
ного походження; довгий час вважалося 
запозиченням з татарської мови (Янов- 
ский І 317); пов’язується також (Фас¬ 
мер І 112) з балабола «базіка».— Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 2, 18.— Пор. балаболка. 

[балаббн2] «земляний горіх» Мо, [ба- 
лаббнка] «рід рослини з бульбами, схо¬ 
жими на картоплю»; — п. [ЬаІаЬоп] 
«картопля», [ЬаїаЬпп, ЬаІаЬап, Ьаіа- 
Ьаіа, ЬаІаЬаз'ка] «тс.»; — очевидно, ре¬ 
зультат контамінації форм типу [бала¬ 
бан] «велика квасоля», [балабанка] 
«тс.; сорт великої картоплі» і балаббн 
«дзвоник, брязкальце»; з другого боку, 
початкова частина слова бала- могла 
бути зближена з словами балабух і под. 
за ознакою круглої форми.— Див. ще 
балабан2, балаббн1.— Пор. балабух, 
ґалаґан, ґалаґбн. 

[балабух] «грудка; невелика булоч¬ 
ка», [балабух] «невелика хлібина» Ж, 
Ібалабуха] «грудка», Ібалабухи] «галуш¬ 
ки з часником Пі; хлібні пишки Ва», 
балабушка «грудка; [здобна булочка Пі; 
кукурудзяний пряничок Мо]», [бала- 
бушок] «грудка», [балабушок] «невели¬ 
кий хлібець» Ж, [балаббшки] «круглі 
товсті коржики» Я; — р. [балабуиш] 
«булка, білий хлібець», [балабушка, ба- 
лабкаї «тс.», [балаббшки] «пампушки, 
млинці», бр. [балабуша] «житній або 
пшеничний хліб», [балабі)шка, балай- 
вушка] «тс.», п. [ЬаїаЬисЬ] «гречаний 
або житній пиріг» (з укр.), [ЬаІаЬизгек, 
ЬаІаЬизгка] «тс.»; — не зовсім ясне; 
можливо, експресивне утворення; ком¬ 
понент бала-, здається, означає «щось 
кругле, кулясте».— Засіп.— Аііг. V\VЬ. 
І 124. 

балаган «тимчасова будівля (для тор¬ 
гівлі, театральних вистав тощо); без¬ 
ладдя», балаганник, балаганити «пусту¬ 
вати, блазнювати»; — р. бр. балаган. 
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п. Ьаіа£ап; — через російську мову за¬ 
позичено з тюркських; башк. каз. кирг. 
туркм. узб. уйг. бсиїа&ан походять від 
перс. ЬаІаЬапа «верхня кімната; висо¬ 
кий балдахін», яке складається з Ьаіа 
«високий» і Ьапа «будинок».— Супрун 
УЗ КиргГУ 3, 93; Шанский ЗСРЯ І 2, 
18—19; Фасмер І 112; Дмитриев 566; 
Будагов І 235—236. 

[балаґувати] «жити в бездіяльно¬ 
сті»;— слц. [Ьа1а£оуас] «гаяти час»; — 
очевидно, споріднене з болг. балагувам 
«мурмочу, базікаю», яке зводиться до 
основи псл. Ьаі- «говорити, базікати»; 
пор. також блавучити «сидіти без діла, 
лінуватися».— ЗССЯ 1, 144; Засіп.— 
Аііг. У\УЬ. І 123.— Див. ще бали. 

балагула «критий дорожній віз; єв¬ 
рейський візник», [балагула] «тс.»; — 
бр. балагдл «підвода, візник», п. ІЬаІа- 
§и!а, Ьага§о1а] «вантажна підвода; ба¬ 
гатий фурман; великі дзвінки для ко¬ 
ней»; — запозичення з мови ідиш; ід. 
Ьа1а§о1е «візник» походить від гебр. 
Ьааі «господар» і а§а1аіЬ «підвода».— 
Верхратський ЗНТІП 12, 42; Фасмер І 
112; АНЬаиег ЛР 17, 47—49; 5\У І 90. 

балагур «балакун, жартівник, бай¬ 
кар», балагурити «жартувати, весело 
розмовляти», [балагуркати] «збивати з 
пантелику, заговорювати» О; — р. бр. 
діал. балагур; — складне утворення з 
основ бала- «теревені, жарти» і гур- 
(псл. §иг-) як фонетичного варіанта ос¬ 
нови говор-.— Шанский ЗСРЯ І 2, 19; 
Фасмер І 112; Смолина РР 1967/3, 66 — 
69; Погодин РФВ 39 2; ЗССЯ 1, 145; 
Засіп.—Аііг. \ПУЬ. і 122—123. —Див. 
ще бали, говорйти, гуркати. 

[балагура] «натовп, юрба» Ме; — 
результат видозміни слова балагула 
«підвода, на якій їздять євреї», під впли¬ 
вом форми балагур.— Див. ще балагула, 
балагур. 

балада «вид віршованого твору»; — 
р. баллада, бр. болг. м. схв. балада, п. 
Ьаііаба, ч. слц. вл. Ьаіасіа, слн. Ьаіасіа 
«тс.»; — запозичення з французької мо¬ 
ви; фр. Ьаііабе походить від пров. Ьа¬ 
іасіа «танець», згодом «поема під час 
танцю», пов’язаного з Ьаіаг «танцювати», 
яке зводиться до лат. Ьаііаге «тс.».— 

СІС 84; Шанский ЗСРЯ І 2, 25; Фас¬ 
мер І 117; Ваигаі 70.— Див. ще бал1. 

[балазала] — див. бандала. 
[балай] (у виразі на галай, на б. 

«непродумано, похапцем, абияк») Ме; — 
субстантивоване утворення на грунт! 
виразу на галай-балай «непродумано» 
і под.— Див. ще галай-балай. 

балакати «розмовляти, розповідати, 
говорити», [балякати] «тс.», балаки 
«розмови; надокучливе базікання», бала- 
канйна, Ібалаканка, балакня], балачка, 
[баляка] «безглузда розмова» Пі, [ба- 
ляки] «розмови» (у виразі б. підпускати 
«дурити, обдурювати»), [балакай] «гово¬ 
рун, балакун, базіка» Я, [балакайло, 
балакарь Я] «розповідач», Ібалакер] «ба¬ 
лакуча людина, що вміє цікаво розпо¬ 
відати» Мо, [балаклій], балакун, бала¬ 
куха, балаклйвий, [балйкуватий], бала¬ 
кучий; -— р. балакать, бр. балакаць, 
п. [Ьаїакас], слц. ЬаІасЬаІ’ «брехати, 
базікати», схв. ст. Ьаіакаіі; — похідне 
утворення від основи бал- (псл. Ьаі-) 
«розмова, базікання»; зіставлення з ос¬ 
новою Ьоі- у словах типу [балаболка] 
(Мікі. ЕУУ 5; Вегп. І 40) позбавлене під¬ 
став.— Шанский ЗСРЯ І 2, 19; Фасмер 
І 112; ЗССЯ 1, 145; 51. ргазі. І 184—185; 
Засіп.— Айг. У¥Ь. і 121; Вегп. І 40.— 
Див. ще бали.— Пор. балаболка, бала¬ 
гур, балалайка. 

балалайка «музичний інструмент», 
[балабайка] «тс. Г; вид дитячої гри Я», 
балалаєчник, [балабайник] Я, ст. бала¬ 
байка (XVIII ст.); — бр. балалайка, 
[балабайка], п. Ьа1аіа]ка, Ьа1аЬа]ка, ч. 
слц. Ьа1а1а]ка, болг. балалайка, схв. 
балалайка, слн. Ьаіаіаіка; — запози¬ 
чення з російської мови; р. балалайка, 
[балабайка, балаббйка]', очевидно, пер¬ 
вісною була форма балабайка як складне 
утворення з двох синонімічних основ 
Ьаі- «балакати, гомоніти» і Ьа]- «розпо¬ 
відати»; пор. р. [балобайка] «балалайка; 
пуста людина, базіка», [балобдй] «базіка, 
пустомолот, брехун»; спроби виведення 
з татарської мови (Яновский І 317; 
Горяев 1896, 10; ЬокоізсЬ 17) необгрун¬ 
товані.— Шанский ЗСРЯ І 2, 19—20; 
Фасмер І 113; Вегп. І 40; Миртов 14.— 
Див. ще бали, баяти. 
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[балам] (передача звучання дзвона), 
[баламкати] «бити в дзвін; гойдати СУМ; 
гойдатися Ж», [баламкотіти] «дзвонити, 
бренькати» Я; — звуконаслідувальне 
утворення, паралельне до бала-бом 
(лор.). 

баламут1 «порушник спокою, підбу¬ 
рювач, спокусник, обдурювач, дури¬ 
світ», баламута «тс.; вид гри в карти 
Пі», [баламутки] «крутійство» О, І бала- 
мутня] «порушення спокою» Я, бала¬ 
мутство, баламутити, ст. баламут-ь 
«пуста людина, вітрогон» (XVI ст.); — 
р. бр. баламфп «спокусник, обдурювач, 
підбурювач», п. Ьаіатпі «тс.», ч. Ьаіа- 
шиіа «базікало», [ЬаІатиГа] «брехун», 
Ьаіатиііс «підбурювач», Ьаіатиііі «тс.», 
слц. Ьаіатиіа, Ьаіатиііпа «замішання, 
сум’яття, непорядок, хаос; поширення 
нліток»; — пояснюється по-різному: як 
складне утворення з основ Ьаі- «розмова, 
балаканина» і тді- «смута, суперечка» 
(Шанский ЗСРЯ І 2, 20—21; Фасмер І 
113; Преобр. І 14; Вегп. І 40; МасЬек 
Е8Л: 43; ЗССЯ 1, 145—147; 51. ргаяі. 
І 185—186); менш переконливо, як запо¬ 
зичення з монгольської мови — монг. 
Ьаіатиі «пустун, норовливий» (Мікі. 
ТЕ1 ІМасЬІг. І 10; Горяев 1896, 10; 
Ьокоізсй 17; 81а\узкі І 26; 8а<іп.—Аііг. 
УМ7!». І 125—126), як пов’язане з тюрк. 
Ьиіашак «перешкоджати» (КогзсЬ АЇЗІРЬ 
8, 650) або як споріднене з гр. фт^бе 
«облудний» (Реіг ВВ 21, 208; Ргє11\уіІ2 
487).— Див. ще бали, мутйти. 

[баламут2] (іхт.) «скумбрія, ЗеотЬег 
зсотЬгиз»; — р. [баламут] «чорномор¬ 
ська скумбрія», болг. паламуд «пала- 
міда, морська риба з родини скумбрій, 
Раїагаіз загба»;—запозичення з ту¬ 
рецької мови; тур. раїатисі (вид риби) 
походить від нгр. яаХаріба «тунець», 
пов’язаного з гр. яа^арті «долоня», 
спорідненим з лат. раїта «тс.», двн. 
Іоігаа «рука», діяд. рапій «тс.».— Рад- 
лов IV1166; Ргізк II466; Воізас^ 741. 

[балан] «білий віл Г; білий кінь, со¬ 
бака Мо; білявий хлопець Ме», [балая] 
«біла корова ВеНЗп, Ме; білява дів¬ 
чина Ме»; — п. [Ьаїап] «світло-жовтий 
або білий віл»; — запозичення з східно- 
романських мов; рум. Ьйіап (молд. бз- 

лан) «білявий, білий», рум. Ьйіаій (молд. 
бзлае) «біла» (кличка корови) є суфік¬ 
сальним утворенням від рум. Ь'й 1 «бі¬ 
лявий; білої масті», молд. бзл «тс.», 
яке походить від болг. ст. б'ЬЛ'Ь «бі¬ 
лий».— ЗсЬеІисІко 126; Мельничук 
Молд. злементьі 164; Клепикова 63; 
№$а-Агта§ та ін. Рошапозіауіса 16, 
74—75.— Див. ще білий. 

[баланда1] «нудний балакун», [ба- 
ландіти] «базікати»; — р. [баланда] 
«балакун, пустомолот», [баландать] 
«марнувати час, базікати», [баландйть] 
«тс.»; — похідне утворення від основи 
псл. Ьаі- «розповідати, балакати».— 
Див. ще бали.— Пор. белендіти. 

[баланда2] «незграбна людина», [ба¬ 
ландами] «хитати туди й сюди, гойда¬ 
ти»; — р. [баланда] «повільна, незграб¬ 
на людина; нероба, пройдисвіт», п. [Ьа- 
іапсіа] «повільна, незграбна людина» 
(з укр.); — не зовсім ясне; може бути 
пов’язане з р. валанда «повільна, не¬ 
зграбна людина», яке вважається запо¬ 
зиченням з литовської мови (лит. уа- 
Іапба «дозвілля»), валандать «повільно 
працювати, марнувати час» (Шанский 
ЗСРЯ І 2, 21); може розглядатись і як 
результат видозміни значення слова ба¬ 
ланда1 «балакун» (>«непрацьовитий»> 
«повільний, незграбний»). 

баланда3 «дуже рідка пісна юшка; 
[їжа з м’ятої картоплі ЛПол]»; — запо¬ 
зичення з російської мови; р. [баланда] 
«погана їжа, бурда; окрошка» є, оче¬ 
видно, результатом видозміни слова 
[баланда] «лобода; гичка», що вважає¬ 
ться запозиченням з литовської мови; 
пор. лит. ЬаІапсіа «лобода», лтс. Ьаіашіа 
«тс.», похідні від лит. Ьаііі «біліти», 
лтс. Ьаіз «блідий, білий», споріднених 
з псл. Ьеіь, укр. білий.— Шанский 
ЗСРЯ І 2, 21; Фасмер І 113; Преобр. 
І, XXVI; Горяев 1896, XXXVII. 

баланс «порівняльний підсумок при¬ 
бутків і витрат; рівновага», заст. бі- 
лянс «тс.», балансувати «утримувати рів¬ 
новагу», балансер «акробат, канатохо¬ 
дець», балансйр «довга палиця для збе¬ 
рігання рівноваги на канаті; коромисло, 
важіль, який передає рух поршня або 
служить для рівномірного розподілу 
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ваги; маятник годинникового меха¬ 
нізму»; — р. бр. болг. баланс, п. слц. 
Ьаіапз, ч. Ьііапсе, вл. Ьаіапза, м. баланс, 
схв. баланс, слн. Ьііапса «підсумок при¬ 
бутків і витрат», Ьаіапз «рівновага»; — 
запозичення з французької мови; фр. 
Ьаіапсе «ваги, рівновага» походить від 
лат. Ьііапх «ваги з двома чашками» 
(через нар.-лат. *Ьі1апсіа), утвореного 
з основ Ьі- «двічі, два» і Іапх «чашка, 
шалька», спорідненого з гр. Х&кос, «ко¬ 
рито, миска», Хеха\г) «тс.», псл. 1 §к$ 
«гну», укр. лук.— СІС 84; Шанский 
ЗСРЯ І 2,21; Баигаі 69; Таїсіє —Ноїт. 
І 761.—Див. ще біс3, лук. — Пор. ло- 
ханя. 

баланді — див. балувати. 

баласт, баласту вати; —р. балласт, 
бр. болг. баласт, п. ч. слц. вл. Ьаіазі, 
м. баласт, схв. бйласт, слн. Ьаіазі; — 
через російське посередництво запози¬ 
чено з голландської або нижньонімець¬ 
кої мови; гол. Ьаііазі виводиться від 
дат. або шв. Ьагіазі (букв, «пустий ван¬ 
таж»), утвореного з основ прикметника 
Ьаг «позбавлений, порожній, голий», 
спорідненого з двн. днн. Ьаг «голий», 
псл. Ьозг, укр. босий, та іменника Іазі 
«вантаж» (пор. нвн. Базі «тс.»), похід¬ 
ного від Іадеп «вантажити», спорідне¬ 
ного з дісл. Ьіаба, гот. Ьіарап «тс.», 
лит. кіоіі «стелити», псл. кіазіі, укр. 
класти.— СІС 84; Шанский ЗСРЯ І 
2, 25; Фасмер І 117; К1и§е—Міігка 
46,— Див. ще босий, класти. 

[баласури] «скляні сережки» Ж, Я, 
[барасулі] «велике скляне намисто»; — 
п. [Ьаіазпгу] «намисто, скляні сережки» 
(з укр.); — можливо, запозичення з ту¬ 
рецької мови; тур. Ьііійгзаі «криштале¬ 
вий», Ьііійгзи «подібний до кришталю» 
походять від ар. Ьаіійг «кришталь, 
скло», Ьіііаиг «тс.».— Кравчук ЛБ 8, 
70. 

[балафут] «рушник» Ж; — очевидно, 
запозичення з перської мови, в якій 
могло становити вираз, утворений з 
перс. Ьаіа «верхній, високий; угорі» 
і ітііа «кусок тканини для обгортання 
в лазні; покривало, рушник, фартух», 
що походить від ар. ІПІа «рушник, фар¬ 

тух для лазні».— Кравчук ЛБ VIII, 70— 
71.— Пор. фота. 

балахон «просторий верхній одяг»;— 
р. балахон, [балахна, балахня], бр. ба¬ 
лахон, п. [ЬаїасЬоп] (з укр.) «тс.»; — 
можливо, давньоруське запозичення з 
татарської мови; виведення від перс. 
ЬаІаУате «верхній одяг» (Преобр. І 14) 
у фонетичному відношенні сумнівне.— 
Шанский ЗСРЯ І 2, 22; Фасмер І 114. 

[балахрестити] «пустувати, бешкету¬ 
вати, жартувати, теревенити»; — р. 
[балахрьїст] «швендя, волоцюга», [ба¬ 
лах лйст, балахньїст] «тс.», Ібалах рис- 
тить] «швендяти, байдикувати, відри¬ 
вати від роботи», [балахль'їстить, ба- 
лахнйстить] «тс.»; — результат скла¬ 
дення основи бала- «розповідати, базі¬ 
кати» з етимологічно неясною основою, 
пізніше ототожненою з хрестити.— 
Фасмер І 114; Преобр. І 14.— Див. ще 
бали.— Пор. балагурити. 

[балаш] «залізна руда»; — не зо¬ 
всім ясне; можливо, походить від рум. 
Ьа1а§ «різновид рубіна» або від р. балас 
«коштовний камінь» (пор. схв. Ьаіаз 
«рубін»), які виводяться від ар. ЬаІаЬз, 
ар.-перс. Ьаїхаз «тс.», пов’язаних з міс¬ 
цевою назвою Ваіахзап, що походить 
від іранської назви місцевості ВабаЬ- 
зап, де видобувався цей камінь; звідти ж 
слат. Ьаіазсіиз (коштовний камінь), іт. 
Ьаіазсіо, фр. Ьаіаіз «тс.».'— Фасмер І 
113—114; $кок І 99; Мікі. ТЕЇ.МасЬІг. 
2, 81; БаигаІ 69; ПІЖМ 64; ЬокоізсЬ 14. 

[балбера] «ряд рибальських гачків 
на вірьовці з поплавками», [барбера 
Берл., балбйра] «тс.», [балберка] «по¬ 
плавок у рибальських сітях», [бомбиркй] 
«тс.» Я; — р. [балбера] «кора дерева; 
поплавок з неї», [балберка] «поплавок 
у рибальських сітях»; — очевидно, за¬ 
позичення з італійської мови; іт. Ьаг- 
Ьаіа «велика рибальська сітка» є по¬ 
хідним від ЬагЬо (назва риби, яку лов¬ 
лять цією сіткою, лат. ЬагЬпз), пов’я¬ 
заним з іт. ЬагЬа «борода», що походить 
від лат. ЬагЬа «тс.», спорідненого з двн. 
Ьагі «тс.», псл. *Ьогс1а, укр. борода; 
свою назву цей вид риби дістав від 
вусиків на щелепах, які в італійській 
мові мають назву ЬагЬа «борода».— 
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Ваііізіі—Аіеззіо І 429, 431, 434; ЧУа1-> 
гіе—Ноїт. І 96; Егпоиі—Меіііеі І 66.— 
Див. ще борода.— Пор. барабуля, бар- 
бун. 

[балбута] «балакун, базіка» Я; — 
п. ст. ЬаІЬоІ «недоріка», [ЬаїЬоіас] «бель¬ 
котати», болг. [балбутин] «простак, ду¬ 
рень», [балабутин,] «тс.»; — очевидно, 
запозичення з латинської мови (через 
середовище семінаристів і под.); лат. 
ЬаІЬиз «заїкуватий», ЬаІЬиІіо«заїкаюсь» 
походять від звуконаслідувальної основи 
Ьаі-, очевидно, спорідненої з псл. 
*Ьо1-, укр. балабдлка; менш перекон¬ 
лива думка (Вгйскпег 12) про власне 
польське походження наведених поль¬ 
ських форм.— ІУаІсІе—Ноїт. І 94.— 
Пор. балаболка. 

[балгони] «дерев’яні стовпи, на яких 
укріплюється навіс перед амбаром» 
Я; — очевидно, результат видозміни 
слова балкони (мн. від балкон) з перехо¬ 
дом к>ґ>г і зміною значення; пор. р. 
[балхбн] «балкон».— Див. ще балкон. 

балда1 «телепень; незграбна жін¬ 
ка»; — р. балда «телепень; шишка, дрю¬ 
чок», бр. [балдй] «нижня ручка поз¬ 
довжньої пилки», ч. Ьаісіа «телепень; 
[дрючок]», слн. Ьаїйа «чурбак, полі¬ 
но»; — остаточно не з’ясоване; вважа¬ 
ється давнім запозиченням у слов’ян¬ 
ські мови з тюркських, у яких значення 
«дрючок» уже не збереглось; можливо, 
в тюркських мовах було споріднене 
з тур. Ьаїіа «сокира»; виведення безпо¬ 
середньо від тур. Ьаїіа «сокира» (Фасмер 
І 114) або Ьаібек «ефес шаблі» (КогзсЬ 
АКІРЬ 9, 487; МасЬек Е$ЛС 43) грун¬ 
тується на припущенні незвичайного 
напрямку розвитку семантики; вислов¬ 
люється також думка (Шанский ЗОРЯ 
І 2, 22—23; Кравчук Тез. докл. втор, 
симп. 29) про слов’янське походження 
слова.— Чернякевич Веснік БДУ 1971/2, 
65.— Див. ще балда2. 

балда2 «великий молот; [велика со¬ 
кира]», [балда] «топір, топірець» Ж, 
[балта] «топір, велика сокира» Г, ВеЗн, 
[балтйна] «топірець», ст. балта «топір» 
(1627); — р. [балта] «сокира», [бйлда] 
«великий молот, ручна баба, товсте ко¬ 
реневище, дубина», бр. [балта] «сокира», 
п. ст. Ьаїіа «бойовий тонір», Ьеїіа, слц. 

Ьаііа «тс.», болг. [балтйя] «сокира», 
м. балта, балтща, схв. бйлта, балта, 
слн. Ьауіа, Ьаїіа; — запозичення з ту¬ 
рецької мови, в частині випадків 
через угорську (уг. Ьаїіа «топір»); тур. 
Ьаїіа «сокира» споріднене з каз. кирг. 
туркм. балта «тс.», як. балта «коваль¬ 
ський молот», узб. балга «молоток», чаг. 
балга «довга булава», монг. Ьаїіа (Ьаііи) 
«топір, алебарда» і є похідним утворен¬ 
ням від тюрк. Ьаі «колоти, рубати».— 
Дзендзелівський УЛГ 60—62; Мака- 
рушка 4; БЕР 130; 5кок І 102; Засіп.— 
Аіі2. УІУЬ. і 232; Вегп. І 41; Мікі. 
ЕАУ 6; БокоізсЬ 18; Радлов IV 1500— 
1502; Казапеп УегзисН 61. 

балдахін, ст. балдахинь, балдахіум'ь 
(XVIII ст.); — р. болг. м. балдахйн, 
бр. балдахін, п. ЬаІсІасЬіт, ч. слц. Ьаі- 
сІасЬуп, схв. балдахйн, слн. ЬаІбасЬїп;— 
запозичення з німецької мови; н. Ваі- 
басЬіп походить від іт. ЬаІбассЬіпо 
«балдахін», яке зводиться до пізньолат. 
Ьаібасіпиз «шовкова матерія з Багда¬ 
да», пов’язаного з пізньолат. Ваібас 
«Багдад».— СІС 85; Шанский ЗСРЯ І 
2, 23; Фасмер І 114—115; К1п§е—Мііг- 
ка 45. 

[балди] «ганчір’я» Я; — п. ЬаМа 
«каглянка, ганчірка для затикання 
кагли (димоходу)»; — не зовсім ясне; 
можливо, споріднене з балда «сокира», 
р. балда «наріст, товсте кореневище, 
дубина, трамбовка, ручна баба»; в та¬ 
кому разі слід припустити, що димоходи 
в минулому затикались дерев’яними об¬ 
рубками, назва яких була перенесена 
на ганчір’яні каглянки.— Див. ще бал¬ 
да2, балта3. 

Ібалдйкати] «базікати» Я; — р. 
[балдьікагпь] «базікати, балакати»; — 
очевидно, результат контамінації форм 
балакати і галдйкати «вести пусті роз¬ 
мови» (див.). 

[ба-ле] (вигук на позначення по¬ 
диву) ВеЛ, [ба-ле-баї «тс.» ВеЛ; — 
складне утворення, що виникло, оче¬ 
видно, з часток [ба] «та» і [але] «не¬ 
вже».— Див. ще але2, ба1. 

[балега] «кізяк рогатої худоби», [ба- 
лйга] «тс.» Ж, [балік] «коров’ячий чи 
кінський кізяк» Мо, [белеґа] «кізяк», 
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[баледжянйк] «жук гнойовик» ВеУг, [ба- 
лежанйк, балежанка] «тс.» ВеНЗн; — 
м. бамга «кізяк», схв. бйлега «тс.»; — 
запозичення з румунської і молдав¬ 
ської мов; рум. Ьаіща (Ьаіе^а), молд. 
балигз (балегз), як і алб. Ьа§еГе «тс.», 
можливо, походять від пн.-іт. [Ьа§о1а1 
«тс.», здрібнілого утворення від Ьа§а, 
що зводиться до лат. Ьаса «ягода», спо¬ 
рідненого з кімр. Ьа§шу «гроно», корн. 
Ьа§аз «тс.»; припускається також (Зкок 
1100—101) ілліро-фракійське походжен¬ 
ня слова.— Шаровольський 36. захо- 
дозн. 54; ЗсЬеІисіко 126; Габинский 
Вост.-сл.-молд. взаим. 2, 122; Засіп.— 
Аіі2. УШЬ. і 230—231; Вегп. І 41; 
Меуег ІР 6, 116; СДЕЛМ 45; БІЖМ 65; 
АУаІсІе—Ноїт. І 91. 

балет, балетник «артист балету», 
балерина; — р. бр. болг. м. балет, п. ч. 
слц. вл. Ьаіеі, схв. балет, слн. ЬаШ; — 
запозичення з французької мови; фр. 
Ьаііеі «тс.» походить від іт. Ьаііеїїо, 
демінутива до Ьаііо «бал, танець»; фор¬ 
ма на -ник є українським утворенням від, 
запозиченого слова.— СІС 85; Шан- 
ский ЗСРЯ І 2, 23—24; Фасмер І 115; 
Баигаі 70.— Див. ще бал1. 

[балець] «покривало для голови, хус¬ 
тина (у весільному обряді); коровай»; — 
запозичення з румунської мови; рум. 
Ьаіі «фата» походить від лат. Ьаііепз 
«пояс; кайма», яке вважається запо¬ 
зиченням з етруської мови.— ЗсЬеІисІ- 
ко 126; Ри$сагіи 15; У/а1с1е—Ноїт. І 95. 

[бали] «розмови, балачки» (б. точити 
«розводити теревені»), [балйта] «ворож¬ 
бит» О, балу-балу (передача звучання 
балаканини), галу-балу «тс.», [балута- 
беньки] «теревені» Ж; — р. бали «ляси, 
жарти» {б. точйть «точити ляси»), [ба- 
лить] «жартувати», [балйть] «тереве¬ 
нити», бр. [бал] «дурниця, брехня», п. 
[Ьаїц-Ьаіи] «балу-балу», ст. ЬаїисЬ «га¬ 
лас», Ьаїизгус «галасувати», слц. Ьаїц- 
зіі' «говорити в гарячці, уві сні; верзти; 
турбувати», м. балави «плете дурниці», 
схв. балити «плести нісенітницю», бало 
«базіка», балон>а «тс.»; — очевидно, від 
псл. Ьаі- «балакати, гомоніти»; — в та¬ 
кому разі може розглядатись як пра¬ 
слов’янське утворення з суфіксом -1- 
від іє. *ЬЬа- «розповідати».— Мельни- 

чук Зтимология 1967, 63; ЗССЯ 1, 
150.— Див. ще баяти. 

балйк «пров’ялена спинка риби», ст. 
баликь (1759); — р. бр. балйк, п. [Ьа- 
Іук], болг. балтьк;■—запозичення з Крим- ' 
сько-татарської або турецької мови; 
крим.-тат. Ьаіук «риба», тур. Ьаіік «тс.» 
споріднені з кирг. каз. тат. як. балик, 
узб. балик, аз. чаг. бальі£, уйг. белик, 
алт. пальїк, хак. пальїх, чув. пула.— 
Тимч. 53—54; Макарушка 4; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 27; Фасмер І 119% Дмитриев 
525; Вегп. І 41—42; Радлов IV 1496, 
1166; Егоров 164; Разапеп УегзисЬ 61. 

балістика «розділ фізики, що ви¬ 
вчає рух тіла, кинутого під кутом до 
горизонту; наука, що вивчає закони 
руху артилерійських снарядів», баліс¬ 
тичний; — р. баллйстика, бр. баліс¬ 
тика, п. Ьаіізіука, ч. слц. Ьаіізїіка, 
вл. Ьаіізііскі, болг. м. балйстика, схв. 
балйстика, слн. Ьаіізїіка; — запози¬ 
чення з німецької мови; н. ВаШзіік 
утворено від лат. Ьаііізїа «баліста, ма¬ 
шина для метання каменів або колод», 
що походить від гр. (ЗаМ,і0ті)£, пов’яза¬ 
ного з [ЗаМд^со «кидаю снаряд», похід¬ 
ним від |ЗаЯА,оо «кидаю».— СІС 85; Кора- 
Ііпзкі 107; НоІиЬ — Ьуег 92.— Див. ще 
бал1.— Пор. гіпербола, емблема, пара¬ 
бола, проблема, символ. 

балія, ст. балія (1756); — р. \балья]і 
бр. балея, балейка; — запозичення з 
польської мови; п. Ьаііа походить від 
нім. Ваі]е «бак, чан», запозиченого з 
французької мови; фр. Ьаіііе «тс.» зво¬ 
диться до лат. *Ьаіи1а, пов’язаного з ети¬ 
мологічно неясним Ьаіиіиз «носій (во¬ 
ди)».— РісЬЬапіі 32; Вгйскпег 12; Вегп. 
І 41; Баигаї 68; ОатЩзсЬе£ 72; \Уа1с1е— 
Ноїт. І 93—94. 

балка1 «степовий яр, долина», [баска] 
«русло висохлої річки», [балище] «сте¬ 
повий яр», [балок] «балка», [балчан- 
ський] Я, вйбалок, [перебалочок] «неве¬ 
лика балка», прйбалок, прибалковий; — 
р. балка, п. [Ьаїкаї (з укр.); — остаточно 
не з’ясоване; здебільшого пов’язується 
з болото, болбння' «долина», лтс. Ьаіа 
«долина», лит. Ьаіа «болото» (ІЛіІепЬеск 
97; Вегп. І 40; Егпоиі—Меіііеї І 253; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 24); зіставлялось 
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також з тур. Ьиіак «джерело» (Рог\уа- 
сіо^зкї К51 2, 103), з каз. балкаш «боло¬ 
тисте місце» (Уазтег Р81 3, 255—256), 
з дангл. Ьаїс «підвищення між двома 
борознами» (Маігепаиег 103), з топоні¬ 
мом Балкан (Соболевский РФВ 71, 439); 
виводилось від псл. оЬ-уаШі «обвалити» 
через фонетично закономірну форму 
о-ЬаШі (Марусенко Досл. з мовозн. 2, 
64—68).— Фасмер І 115—116; ЗССЯ 1, 
149—150; Засіп.— Аііг. УЧУЬ- І 127. 

балка2 «брус, колода», балок «тс.», 
Ібалька] «балка Я; поперечна жердина 
колодязного журавля Л», [балькей] 
«балка для хати» Я, [бальок] «брус», 
Ібальок] «сволок» Л, [бальчбс] «попереч¬ 
ний сволок» ВеБ, Ібаля] «тс.» Я, [белька] 
«балка», [баляр] «майстер, що виробляє 
бельки і клепку» Я, [балєрка] «місце і 
пристрій для різання дощок» Ж, ст. 
бал'ки (1599);-—р. балка, бр. [балька], 
п. Ьеіка «брус, перекладина»;—запо¬ 
зичено (частково через польське посе¬ 
редництво) з німецької мови; свн. Ьаіке 
(двн. Ьаїко, нвн. Ваікеп) «балка» по¬ 
ходить від зах.-герм. *Ьа1кап- «тс.», 
спорідненого з гр. «стовбур 
дерева», лит. ЬаШепа «дрючок», р. [66- 
лозно] «дошка».— Акуленко 134; Шан- 
ский ЗСРЯ І 2, 24; Фасмер 1 115; 
К1и§е—Міігка 46. 

балкон; — р. бр. болг. балкон, п. 
вл. Ьаїкоп, ч. слц. слн. Ьаїкоп, м. бал¬ 
кон, схв. балкон; —запозичення з фран¬ 
цузької мови; фр. Ьаісоп походить від 
іт. Ьаісопе, яке зводиться до двн. Ьаїко 
«колода».— Москаленко УІЛ 52; Аку¬ 
ленко 141; Шанский ЗСРЯ І 2, 24—25; 
Фасмер І 116; Оаигаі 70.— Див. ще 
балка2.— Пор. балгони. 

[балмуш] «мамалига на сметані» Ж, 
[балмус] «густа рідина», [побйти на 6.1 
«сильно побити», [бймуш] «мамалига на 
сметані» Ж, [бануїи] «тс.; суп з ялови¬ 
чиною», [бануша1 «яєчня»; — п. [Ьаі- 
шозг] «мамалига на сметані»; — запози¬ 
чення з румунської мови; рум. Ьа1шо§ 
«їжа з яєць і кукурудзяного борошна», 
Ьаїти? «тс.», як і уг. Ьаїтоз, походить 
від болг. [балмуш (бял м'ьж, бел муш)] 
«каша з бринзи і борошна», яке зво¬ 
диться до тур. Ьиіашад «борошняна 
каша для дітей», [Ьеішиг (Ьеїтіг)] «со¬ 

лодка їжа з прісної бринзи», пов’яза¬ 
них з дієсловом Ьиішак «змішувати, 
бруднити».— 8сЬе1шіко 126; Сгап]а1а 
206; БЕР І 29; Георгиев Бьлг. етим. 
и оном. 10; Балецкий Зі. зі. 10, 4—5; 
Засіп.— Аііг. У¥Ь. і 231; МГ^ТЕЗг 
І 232. 

[баловець] «сорт слабого тютюну» 
Ж, [баловець] «бакун» О; — неясне; мож¬ 
ливо, пов’язане з балувати (пор.). 

балон; — р. бр. болг. м. балон, п. вл. 
нл. Ьаіоп, ч. слц. слн. Ьаіоп, схв. ба¬ 
лон; — запозичення з французької мови; 
фр. Ьаііоп походить від іт. [ЬаІІопеІ 
(< раїїопе), утвореного від раїїа 
«куля».— СІС 85; Шанский ЗСРЯ І' 2, 
26; Виноградов Очерки 54; Фасмер І 
117; Баигаї 70.—Див. ще бал2. 

балотувати «голосувати за когось, 
щось», балотувальний, перебалотуваль¬ 
ний; — р. баллотйровать, бр. балаці- 
раваць, п. Ьаіоіошас, ч. Ьаіоіоуаіі, слц. 
Ьаіоіоуаі', болг. балотйрам, схв. бало- 
тйрати, слн. Ьаіоіага «балотування»;— 
запозичено з німецької мови через поль¬ 
ське і, можливо, російське посередни¬ 
цтво; нім. Ьаііоііегеп «балотувати» по¬ 
ходить від фр. Ьаііоііег «проводити по¬ 
вторне голосування», пов’язаного з Ьаі- 
Іоііе «кулька для голосування», яке 
виводиться від Ьаііе «куля» (Оатіїї- 
зсЬе§ 76) або від іт. Ьаііоііа «куля для 
балотування», похідного від [Ьаііа] 
«куля» (Баигаі 70).— СІС 85; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 26—27; Фасмер І 117; Смир- 
нов 54; Виноградов Очерки 51; К1ц§е— 
Міігка 47.— Див. ще бал2. 

[балта1] «рідке болото, трясовина, 
калюжа»; — болг. [балта] «болото»; — 
запозичення з східнороманських мов; 
рум. Ьаііа, молд. балтз «тс.» спорідне¬ 
ні з псл. *Ьо1іо «болото».— Габинский 
Вост.-сл.-молд. взаим. 2, 122; ЗсЬеІисІко 
126; СДЕЛМ45.— Див. ще болото. 

балта2, балтйна — див. балда2, 
балувати «пестцти СУМ, Пі; [гуляти, 

розважатися; витрачати, розкидати; 
знати добре, мати досвід у чомусь О]», 
баловство «пустощі, пестощі», балощі, 
[баланці] «тс.» Ж, [баловня 1 «пестощі, 
пустощі» Ж, [балуха] «пустунка» /І, 
[баловйтий] «пустотливий» Я, балува¬ 
ний «розбещений, вередливий»; — р. ба- 
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ловать, бр. балаваць, др. баловати «лі¬ 
кувати», слд. [Ьаіоуас] «поводитися 
(з кимсь)», слн. [Ьаіоуаіі] «говорити 
дурниці», стел, бллсжлиик «лікування, 
ліки», валим «лікар»; — похідне утво¬ 
рення від основи псл. Ьаі- «розмовляти», 
яка зводиться до іє. *ЬЬа- «говорити, 
розповідати»; паралельне до балакати, 
балу-балу і под.; зв’язок з дінд. ЬаІаЬ 
«молодий, дитячий, дитина» (ІЛіїеп- 
Ьеск 189; РВгВ 18, 238; Абаев ИЗСОЯ І 
249) малоймовірний, як і зіставлення 
(Соболевский $1ауіа 5, 441) з лат. іаііо 
«обдурюю».— Шанский ЗСРЯ І 2, 27; 
ЗИРЯ ПІ 63; Фасмер І 147; Преобр. 
І 15; ЗССЯ 1, 148; $а<їп — Міг. 
І 118—120; Вегп. І 42.— Див. ще бали, 
балакати, баяти. 

[балух] «забава, бенкет», [балуша] 
«тс.»; — п. [ЬаІисЬ] «галас», [Ьаіизгус] 
«галасувати»; — очевидно, пов’язане з 
основою псл. Ьаі- «розмовляти», похід¬ 
ною від іє. *ЬЬа-«говорити» і представ¬ 
леною також у словах бали «розмови, 
балачки», балакати, балувати.— Вгйск- 
пег 12; Засіп.— Міг. УІУЬ. І 119.— Див. 
ще бали, баяти.— Пор. балакати, балу¬ 
вати. 

балухи «баньки, очі», балухатий, [ба- 
лахатий] «вирячкуватий» Па, вибалу¬ 
шувати; — запозичення з польської 
мови; п. [Ьаїу] «балухи», Ьаїи- 
сйу, [Ьаїопіе] «тс.», як і ч. Ьа1аіа«тс.», 
слц. Ьаіаіко «скляна кулька», похо¬ 
дять, очевидно, від нім. Ваіі «куля»; 
необгрунтовано пов’язується (Вгйск- 
пег 13; МасЬек ЕЗ.ІС 43) з р. балда «на¬ 
ріст на дереві, палка».— Див. ще бал2. 

[балушє] (ж. р.) «коза коло рота 
періста» ВеНЗн; — неясне; можливо, по¬ 
в’язане з рум. Ьаіе «слина, піна (біля 
рота)»; в такому разі первісно означало 
«(коза ніби) з заслиненою мордою». 

[балхва] «кольорова смужка в тка¬ 
нині»; — бр. [балхва] «кольорові нитки 
для вишивання», [баухва] «тс.»; — не¬ 
ясне; можливо, запозичення з тюрк¬ 
ських мов; пор. кирг. балки «напів¬ 
шовковий», каз. бьілкьі «тс.», що похо¬ 
дять, очевидно, від ар. ЬаЦаЧі «строка¬ 
тий, перістий». 

[балцанка] «оплетена лозою банка 
або бутель», [балсанка] «металевий по¬ 

9 8-539 

суд» Ва, [бальзанка] «бляшанка для 
зберігання рідини, напр., гасу», [бак- 
салка] «тс.» Л, [баласцанка] «металевий 
посуд, сулія для олії, гасу» Ва; — запо¬ 
зичення з польської мови; п. Ьаїзашка 
«банка, посуд для бальзамів і духів, 
флакон» є похідним від Ьаїзат «баль¬ 
зам»; пов’язування з рум. Ьа1| «петля, 
вузол» (Ри$сагіи 15) позбавлене будь- 
яких підстав.— Див. ще бальзам. 

[балюля] «кирпата дитина» Ва; — 
неясне; можливо, пов’язане з вигу¬ 
ком [баюлі] (приспів у колисковій 
пісні) і первісно стосувалося малої ди¬ 
тини. 

баляндраси «теревені», [балянтраси] 
«тс.» ПІ, баляндрасник «балакун», ба- 
ляндрасити «балагурити»; — р. [балян¬ 
драси] «теревені», [балендрясьі, балян- 
трясьі, балентряси] «тс.», [балентряс] 
«жартун», [балендряс, балянтряс] «тс.», 
бр. [билиндраси] «теревені»; — не зов¬ 
сім ясне утворення від основи псл. 
Ьаі- «розмовляти, розповідати», мож¬ 
ливо, викликане впливом форм баляси, 
баландіти.— Фасмер І 115.—Див. ще 
балакати, баланда1, бали, баляси. 

[баляс] «гомін», баляси «теревені» 
(б. точити «теревенити», б. підпускати 
«обдурювати»), [балясник] «балагур, пус¬ 
тун», [балясувати] «балагурити, гала¬ 
сувати, пустувати»; — р. баляси «тере¬ 
вені», балясник, балясить, балясничать, 
[бализник] «балакун», бр. баляснік «ба¬ 
лагур, веселий оповідач», ч. мор. [Ьа- 
Іазаі] «умовляти», схв. балезгати «плес¬ 
ти нісенітницю», балезгало «базіка»;— 
очевидно, утворення від основи псл. 
Ьаі- із суфіксом -(])а5- (пор. галас, ви¬ 
крутас, вихиляс, п. допіаз, оЬегіая і Ін.); 
може бути зіставлене з лит. Ьаіагуіі 
«гудити»; вираз б. точити міг розвину¬ 
тися під впливом омонімічного етимо¬ 
логічно відмінного баляси «поручні, 
стовпці балюстради» (але пор. і точити 
ляси, точити теревені, розмова точить¬ 
ся); етимологічне ототожнення баляси 
«теревені» з баляси «поручні, стовпці 
балюстради» (Шанский ЗСРЯ І 2, 29— 
ЗО; Фасмер І 119 і ,ін.) є помилковим.— 
Мельничук Зтимология 1967, 63—64.— 
Див. ще балакати, бали, балувати.— 
Пор. баляси. 
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баляси «поручні», балясина «точе¬ 
ний стовпець в огорожі, поручнях І 
под.»; — р. балясьі, балясина, бр. ба- 
ляса, балясіна «тс.»; — запозичення з 
польської мови; п. Ьаіаз «вал, круглий 
стовп, стояк» походить від іт. Ьаіаиз- 
іго (Ьаіаизігаіа, пор. фр. Ьаіизігасіе) 
«стовпець поручнів», утвореного від лат. 
Ьаіаизігіит (< гр. (ЗаАаботіоу) «квіт¬ 
ка дикого граната» за подібністю форми 
стовпця до гранатової квітки; у поль¬ 
ській мові при запозиченні могло на¬ 
буте форми з кінцевим -аз під впливом 
власне польських слів із суфіксом -аз 
типу §опіаз, оЬегіаз (пор. укр. [ба- 
ляс]).— КісЬЬагсІі 32; Шанский ЗСРЯ 
І 2, 29—30; Фасмер І 119; 8ЧУ І 26; 
Вгііскпег 12. 

[бальвір] «фельдшер» Я, [байбір- 
ство] «знахарство (до худоби)» Ж, ст. 
балбЬр'ь «голяр, лікар» (XVI ст.), бал- 
еера (1581), балвЬрі, (1624); — бр. ст. 
барвер-ь «цирульник, лікар» (1507), бар- 
берь (1541), балверь (XVII ст.) «тс.»; — 
запозичення з польської мови; п. Ьаі- 
\уіегг «цирульник; фельдшер», ЬаІЬіегг 
«тс.», як і ч. ЬагЬїг «тс.», слц. ЬагЬіег 
«цирульник», схв. барбїір «тс.» через 
н. ВагЬіег «перукар» зводиться до іт. 
ЬагЬіеге чифр. ЬагЬіег «тс.», утворених 
від основи ЬагЬ- «борода» (лат. ЬагЬа), 
спорідненої з псл. *Ьогс1а, укр. борода.— 
Шелудько 21; Тимч. 52—53; Вгііскпег 
12; Засіп.— Аііг. V^VЬ. І 244; Раигаі 
73; \Уа1с1е—Ноїт. І 96.— Див. ще бо¬ 
рода. 

бальвувати — див. байлова. 
бальзам, [бальсан] Я, [бальсамник 

мировець] «фіміам з бальзамника Воз- 
з\уе1іа зеггаіа РохЬ.» Ж, бальзамувати, 
ст. балсам (XVII ст.), балсан (XVIII ст.), 
валсам'ь (XVII ст.); — р. бр. бальзам, 
[бальсам], др. валсам'ь, п. вл. Ьаїзат, 
ч. Ьаігат, слц. нл. Ьаігат, болг. м. 
балсам, схв. балсам, слн. Ьаігат;— 
запозичення з грецької мови, спочатку 
безпосередньо (в формі валсам'ь, бал¬ 
сам), пізніше через німецьку і латин¬ 
ську мови (в формі бальзам, з н. Ваїзат, 
лат. Ьаїзатит); гр. РаХаароу «бальза¬ 
мін; ароматична камедь бальзаміну» по¬ 
ходить від гебр. Ьазат «бальзам, аро¬ 
мат» або ар. Ьа$аш «бальзамове дерево; 

бузина».— СІС 85; Шанский ЗСРЯ І 
2, 28; Фасмер—Трубачев І 119; ВиЯа 
Зіауіа 36/2, 173; ЬокоізсЬ 25; К1и§е— 
Міігка 47; РгІзк І 217; Сіезепіиз 131. 

бальзамін (вид рослини), [бальзамі- 
на, бальзамйна, байсаміна1; — р. баль- 
замйн, бр. бальзамін, [бальзаміна, баль- 
саміна], п. Ьаїзашіпа, ч. слц. Ьаігатіпа, 
болг, балсамйн, слн. Ьаігатіпа, Ьаіга- 
тїпка; — запозичене двома шляхами, 
через російську і польську мови, з ла¬ 
тинської; лат. Ьаїзатіпа є похідним від 
Ьаїзатит «бальзам».— СІС 85; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 28.— Див. ще бальзам. 

[бальо] (дит.) «бублик; гостинець» Ж, 
Ме; — результат характерного для ди¬ 
тячої мови скорочення назви [обарінок] 
«бублик».— Див. ще обарйнок. 

[бальога] «лівша»; — запозичення 
з угорської мови; уг. Ьа1о§ «тс.» є по¬ 
хідним утворенням від Ьаі «лівий», спо¬ 
рідненого з удм. ст. ра11]ап «тс.».— 
АШТЕЗг І 226; Вагсгі 14. 

бам (вигук для передачі звучання 
дзвона), бамкати «бити в дзвін»; — 
п. ч. слц. Ьат, м. бамка «стукати, уда¬ 
ряти, бити», слн. Ьат, Ьат; — спільно¬ 
слов’янське звуконаслідувальне утво¬ 
рення, аналогічне до бом, бум, бім, 
балам (пор.). 

[бамбара] «ягода; полуниця, Рга§а- 
гіа уезса Ь. Мак», [бамбера] «тс.»; — 
очевидно, запозичення з німецької мови; 
нвн. ВгбтЬееге «ожина» походить від 
свн. ЬгатЬег «тс.», утвореного з основ 
Ьгате «терен», спорідненої з англ. Ьгоот 
«рокитник», і Ьег «ягода» (нвн. Вееге), 
спорідненої з гот. Ьазі «тс.», можливо, 
також з сірл. Ьазе «червоний».— Ше¬ 
лудько 21; Раиі Б^Ь. І 74; К1и§е— 
Міігка 59.— Див. ще барма1. 

[бамберка] «лісковий горіх» ВеНЗн, 
[бамбарка] «тс.» ВеНЗн; — результат 
контамінації слів бамб^лька і бамбара 
(див.). 

[бамбиза] «вайло;, здоровило» Пі; — 
бр. бамбіза «тс.»; —запозичення з поль¬ 
ської мови; п. [ЬотЬіга] «незграбний пу¬ 
зань; протестантський ксьондз», [Ьат- 
Ьіга] «тс.» пов’язується з лат. ЬотЬух 
«шовкопряд», спеціально видозміненим 
єзуїтськими школярами з опущенням 
кінцевого х як знака початкових звуків 
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слова кзщсіг для глузливого підкрес¬ 
лення негідності протестантських слу¬ 
жителів культу бути ксьондзами; оче¬ 
видно, було підтримане в ужитку схо¬ 
жістю з бамбула, п. ЬатЬиІа «вайло»; 
пор. лит. ЬатЬігаз «кальвініст» того ж 
походження.— Вгйскпег 35.—Пор. бам¬ 
була. 

[бамбиляти] «слабо дзвонити», 
[бамбалай] «дзвін» О; — п. [ЬдЬеІас зі§І 
«гойдатися», ч. [ЬатЬиІаШ «хитати, ки¬ 
вати, гойдати», [ЬашЬуІаіі, ЬотЬоІаіі, 
ЬотЬеІаі, ЬатЬаІ] «тс.»; — очевидно, 
як і [бдмбатися], запозичення з поль¬ 
ської мови, в якій це слово пов’я¬ 
зане з Ь^ЬеІ «висулька, кулька і под.»; 
значення «дзвонити» розвинулось під 
впливом співзвучних слів балг, бамкати; 
виведення з основи *ко1еЬ- через гадані 
проміжні форми *ко1Ье1-, *котЬе1-, 
*ЬотЬе1- (МасЬек Е5.ІС 44—45) зали¬ 
шається непереконливим.— Пор. бам, 
бомбитися. 

[бамбір] «гул» О, [бамборити] «бити 
у дзвони; вдаряти» О, [бамбурити] 
«тс.» О; — звуконаслідувальне утворен¬ 
ня, частково зближене з [бамбиляти] 
«слабо дзвонити» (пор.). 

бамбук; — р. бр. болг. бамбук, п. 
ЬашЬиз, ЬашЬиза, ч. слц. ЬашЬиз, вл. 
ЬатЬизпіса «бамбукове стебло», м. бам- 
бус, схв. бомбує, слн. ЬатЬиз; — запо¬ 
зичено з новолатинської мови через ро¬ 
сійське посередництво; нлат. ЬатЬис, 
ЬашЬиза, очевидно, походить від фр. 
ЬатЬои, яке через португальську або 
голландську мову запозичено з малай¬ 
ської; мал. ЬатЬи «бамбук» є результа¬ 
том видозміни мал. татЬи «тс.».— Шан- 
ский ЗСРЯ І 2, ЗО; Фасмер І 120; Ьо- 
коізсЬ 18; НоІІЬапзеп Е’ІУ 13; Раигаї 71. 

бамбула «вайло» (про людину або 
неповороткого вола чи коня), [бамбу- 
лух] «телепень» ВеБ, [бамбулйстий] 
«товстолиций; нечемний» МСБГ, бамбу- 
луватий «незграбний», [забамбулитися] 
«неакуратно одягтися; потовстіти» 
МСБГ; — п. [ЬатЬиІа] «вайло», [Ьат- 
ЬисЬ], ч. ЬатЬиІа «тс.», слц. ЬатЬисЬ 
«дурень»; — очевидно, як і бамбулька 
«кулька», результат видозміни рано 
запозиченої з польської мови основи, 
збереженої в формі ЬдЬеІ «булька, бань¬ 

ка, набряк» і под.; в такому разі поль¬ 
ські діалектні форми е зворотними запо¬ 
зиченнями з української мови або ре¬ 
зультатами розпаду носового голосного 
на чистий голосний і носовий приголос¬ 
ний; можливо також, що польські зву¬ 
кові форми з Ьат- походять з литов¬ 
ської мови (пор. лит. ЬагйЬаІаз «пузань; 
хрущ» при ЬатЬа «пуп», ЬатЬІуз «ле¬ 
дача дитина, злодійчук; віхоть соломи, 
листок, стовбур дерева»); значення 
«вайло» могло підтримуватися схожістю 
з словом [бамбиза] «тс.», п. [ЬатЬіга, 
ЬотЬіха] «тс.; протестантський ксьондз», 
лит. ЬатЬігаз «кальвініст»; менш імо¬ 
вірне походження від^уг. ЬатЬа «дур¬ 
ний» (МасЬек Е5.1С 44).— Ргаепкеї 
33.— Див. ще бамбух.— Пор. бамбиза. 

[бамбулька] «кругла ягода на Кар¬ 
топлинні; кулька; бутон; круглий гу¬ 
дзик» ВеЗа, [бамболІ] «великі яйця» Я;— 
ч. ЬатЬиІе «куляста річ, великий гу¬ 
дзик, куля», [ЬатЬиІІпа] «бульба», слц. 
ЬатЬоІес «куляста річ», ЬотЬоІес «тс.», 
ЬатЬиІпїк «вид декоративної рослини 
(з бульбами під землею)», нл. ЬатЬиІка 
«ягідка на картоплинні», ЬотЬоІіса 
«набряк»; — очевидно, давнє запози¬ 
чення з польської мови, пов’язане з п. 
ЬзЬеІ «булька, банька, набряк»; основа 
Ь$Ь- у польській мові відповідає основі 
буб- в укр. бублик, [буба] (дит.) «рана, 
нарив, болячка, вавка», схв. бубули- 
ца «прищик» і под.; менш переконливе 
пояснення (МасЬек Е5.ІС 44) з припу¬ 
щенням незасвідчених проміжних форм 
ЬиІЬиІ-, ЬитЬиІ-.— Див. ще буба, буб¬ 
лик.— Пор. бамбула. 

[бамбура] «велика, груба річ» Ж; — 
неясне; можливо, результат контаміна¬ 
ції форм бамбула «вайло» і бандура 
в переносному значенні «велика, груба 
річ»; переміщення наголосу на кінце¬ 
вий склад могло бути викликане емоцій¬ 
ним фактором. 

[бамбух] «шлунок ВеЛ; коров’ячий 
шлунок ВеУг», Ібембух 3 «шлунок» 
ВеЛ; — п. [ЬатЬисЬ] «незграбна, груба 
людина», слц. ЬатЬисЬ «пузо; ду¬ 
рень»; — не зовсім ясне; можливо, ре¬ 
зультат контамінації основ типу [ба- 
бешки] «нутрощі тварин», [бабухатий] 
«пузатий» І бамбула; пор., проте, близькі 
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форми лит. ЬаійЬаІаз «пузань», ЬашЬа 
«пуп», лтс. ЬашЬа (ЬишЬа) «куля», які 
зіставляються з шв, [ЬашЬ] «пузо», норв. 
[ЬешЬеІ] «пуп» (МйЬІ.—Егкія. і 261; 
Ргаепкеї 33), але споріднені і з псл. 
ЬдЬ- (укр. буба, бубон і т. д.).— Пор. 
баба2, бабиці, бебех3, беидюх. 

бамія (бот.) «НіЬізсиз езсиїепіиз Мо- 
поз.», [баня] «тс.» Мак; — р. бймия, 
болг. бамя, [бамия, бабня], схв. бамььа, 
бамща, б'ймла; — запозичення з ту¬ 
рецької мови; тур. Ьатуа, Ьатуе «тс.» 
походить від ар. Ьатца «тс.».— СІС 85; 
БЕР І ЗО; Зкок І 104; 8асіп.—Аііг. 
У\УЬ. Г 234; Мікі. ТЕ1 І 256. 

баналюки «дурниці» (б. плести), 
[бандилюґи МСБГ, бандилюки МСБГ, 
банелюки, банялюки] «тс.»; — запози¬ 
чення з польської мови; п. Ьапіаіикі 
«дурниці», ст. Ьапіеіика «беззмістовна 
книжка» походить від імені королівни 
Банялюки (можливо, пов’язаної з на¬ 
звою югославської місцевості Вапіа 
Іліка, букв, «банова лука»), персонажа 
віршованої казки Ієроніма Морштина 
(1650).— Вгйскпег 14; Лопке Кп]І2. зегік 
319—320. 

банальний, банальщина; — р. ба¬ 
нальний, бр. банальньї, п. вл. Ьапаїпу, 
ч. Ьапаїпі, слц. Ьапаїпу, болг. м. бана- 
лен, схв. баналан, слн. Ьапаїеп; — запо¬ 
зичення з французької мови; фр. Ьапаї 
«звичайний, банальний», яке спочатку 
означало «належний сюзеренові», потім 
«спільний для жителів села», потім 
«загальний, без оригінальності», похо¬ 
дить від франк. Ьап «відозва сюзерена 
до жителів (зокрема, для створення вій¬ 
ська)», спорідненого з двн. Ьап «наказ, 
заборона», псл. Ьаі'аіі «мовити», укр. 
баяти.— СІС 86; Шанский ЗСРЯ І 2, 
ЗО—31; Оаигаі 71; К1и§е—Міігка 50.— 
Див. ще баніт, баяти. 

банан; — р. бр. болг. банан, п. Ьа- 
пап, ч. слц. Ьапап, вл. Ьапапа, м. схв. 
банана, слн. Ьапапа; — запозичення з 
французької мови; фр. Ьапапе походить 
від порт. Ьапапа, запозиченого з афри¬ 
канської мови баконго; можливо, по¬ 
в’язане з ар. Ьапап «палець» (за зовніш¬ 
ньою подібністю плоду).— СІС 96; Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 2, 31; Фасмер І 120; Но- 
ІпЬ—Буег 92; Оаигаі 71. 

банда1, [бантина] «велика компанія», 
Ібандор] «голова банди» Пі; — р. бр. 
болг. м. банда, п. ч. слц. вл. нл. Ьапйа, 
схв. банда, слн. Ьапба; — запозичення 
з німецької мови; н. Вапсіе «банда»; 
походить від іт. ЬатІа «корогва, прапор 
загін, зграя» або від фр. Ьапсіе «тс.», 
засвоєного через народну латинь з яко¬ 
їсь германської мови (пор. гот. ЬапсЬуа 
«прапор, знак», споріднене з дісл. Ьепйа 
«подавати знак», гр. (раігсь «показую», 
дінд. ЬЬаЬ «світло»).— СІС 86; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 31; Фасмер І 120; Засіп.— 
Аііг. У\УЬ. І 235—236; К1и§е—Міігка 
48; Ееізі 79—80.— Пор. бандит. 

банда2 (заст.) «дім розпусти» Пі, 
[бандур] (заст.) «хазяїн дому розпусти», 
[бандур] «шинкар; звідник» Ж; — р. 
[бандирь] «хазяїн дому розпусти»; — 
неясне; можливо, походить від рум. 
рапдйг «опришок», яке разом із схв. 
пандур «посіпака; сільський поліцей¬ 
ський стражник» зводиться до уг. рап- 
бйг, що зіставляється з сл. *рдс!агь 
«погонич, пастух», похідним в^д псл. 
рдсіііі «гнати».— МасЬек ЕЗЛС 432; 
8кок І 107; ОБРМ 580; Вагсгі 234; 
Кпіегза І 1, 383—384.— Пор. пудити. 

бандаж, бандажист, бандажува- 
ти; — р. бр. болг. бандаж, п. Ьапсіаг, 
ч. слц. Ьапйаг, вл. нл. Ьапбага, схв. 
бандаж, бандажа, слн. ЬапсІага; — за¬ 
позичення з французької мови; фр. Ьап- 
с1а£е є похідним від дієслова Ьапйеґ 
«перев’язувати», ст. ЬепОег, яке похо¬ 
дить від франк. *ЬїП(іа, спорідненого 
з ивн. Ьіпсіеп «в’язати», англ. Ьіпсі 
«тс.».— СІС 86; Шанский ЗСРЯ І 2, 
31—32; Фасмер І 120; Оаигаі 71. — 
Див. ще бант, бйнда, бинт. 

[бандала] «великий чорний біб, що 
в’ється по тичках» Ж; Ібандолі] «сорт 
крупної квасолі» МСБГ, [балазала] «ве¬ 
лика квасоля» ВеНЗн; — неясне; пор. 
р. [бандал] «дуже товста палка», тур. 
Ьакіа «біб» (з ар. Ьа^ііа’ «єгипетські 
боби»). 

бандероль, [бандероля], обандероли¬ 
ти; — р. бандероль, бр. бандарбль, п. 
вл. Ьапбегоіа, ч. Ьапбегої «стрічка; 
(ст.) корогва», слц. Ьапбегоіа «стрічка», 
болг. бандербл, схв. бандердла, слн. 
Ьапбегбіа «стрічка»; — через польську 
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і російську мови запозичено з фран¬ 
цузької; фр. Ьапсіегоіе «вимпел, пере¬ 
в’язь, бандероль» походить відіт. Ьасіе- 
гиоіа «прапорець, вимпел», демінутива 
до Ьапсііега «прапор», яке походить від 
германського кореня ЬагкІ- (пор. гот. 
Ьапсі^а «прапор»).— СІС 86; Шанский 
ЗСРЯІ 2, 32; Баигаї 72; Мезііса 175. — 
Див. ще банда1. 

банджюр, банджюра, бандюра, ба¬ 
нкір, банюра — див. баюра. 

[бандз] «картопля», [бундз] «тс.»Мак, 
[бандзі] «картопляники», [бандзовйня] 
«картоплиння» ВеНЗн; — п. [Ьапсіх] 
«картопля» (з укр. ?); — можливо, ре¬ 
зультат видозміни форми [бандура] 
«тс.» під впливом звукової форми слова 
[бундз] «грудка сиру; вузол».— Пор. 
будзі. 

[байдикувати] «повільно працювати» 
Ж; — очевидно, результат контаміна¬ 
ції слів Ібандя] «ледар» і байдикувати.— 
Див. ще байдики, бандя. 

Ібандйле] «картоплиння» ВеНЗн, 
[бандилйне] «тс.»; — результат контамі¬ 
нації форм бадилля і [бандз] «картопля» 
(див.). 

бандит, бандитйзм; — р. болг. м. 
бандит, бр. бандит, п. ЬапЬуіа, ч. слц. 
ЬапсІІіа, вл. Ьапсііі, схв. бандит, бан¬ 
дит, слн. ЬапсШ; — через польську мо¬ 
ву запозичено з італійської; іт. Ьапсіііо 
«вигнанець, висланий» походить від Ьап- 
сііге «висилати», яке зводиться до франк. 
*ЬашДап «заслати» (пор. нвн. Вапп 
«заслання»); у слов’янських мовах се¬ 
мантично і фонетично приєдналось до 
банда, первісно іншого походження.— 
Шанский ЗСРЯ І 2, 32—33; Фасмер І 
120; К1и§е—Міігка 48.— Див. ще ба¬ 
ніт.— Пор. банда1. 

[бандос] «колун для дров» Мо;— оче¬ 
видно, запозичення з німецької мови; 
пор. нвн. Вапкахі «теслярська сокира», 
утворене з основ іменників Банк «лава» 
і Ахі «сокира», спорідненого з англ. 
ахе, гр. а£^т| «тс.», псл. озігь, укр. 
гострий.— Юи^е—Міігка 42; Раиі 
ОЇУЬ. 65.— Див. ще банка3, гострий. 

бандура1 «кобза; [велика або не¬ 
зграбна річ; телепень ЖК бандурист, 
бандуриста, [бандурйстий 1 «банду¬ 

рист» Я, бандурник «майстер, що робить 
бандури; бандурист», [банду роватий] 
«дурний» О, ст. бандура (XVIII ст.);— 
р. бр. болг. бандура «кобза», п. ч. слц. 
Ьашіига, слн. Ьапсійга, схв. бандура 
«тс.» (у більшості цих мов з україн¬ 
ської); — запозичено з грецької мови 
або, можливо, через польську з італій¬ 
ської; іт. рагкіига (слат. рапсіига) похо¬ 
дить від гр. яо^боіїра «цитра», яке було 
запозичене, мабуть, з Лідії.— Фадєєв 
Мовозн. 1970/6, 52—53; Шанский ЗСРЯ 
І 2, 33; Фасмер І 190; РісЬЬагШ 32—33; 
Впіскпег 14; Забп.—Аіїг. УУ/Ь. І 236- 
Вегп. І 42; МІкІ. Е"\У 7; МасЬек Е5ЛС5 
352; пор. Абаев ИЗСОЯ І 447—449; 
Мозгупзкі ЛР 37/5, 371. 

[бандура2] «картопля», [бандурка, 
бандурята] «тс.», [бандурчаник] «кар¬ 
топляний коржик», [бандурчанка] «кар¬ 
топлиння», [бандурчина, бандуряща] 
«тс.»; — запозичення з польської і сло¬ 
вацької мов; п. [ЬапсІигкі] «картоплі», 
слц. [Ьапсіигка] «картопля», як і ч. 
[Ьапсіог, Ьапбиг], ЬгатЬог «тс.», пов’я¬ 
зані з назвою німецької землі Вгашіеп- 
Ьиг^; непереконливе зіставлення (Ма¬ 
сЬек ЕЗЛС 63—64) ч. ЬгатЬог з лтс. Ьіт- 
Ьиііз, ЬитЬиІіз «картопля». — Закрев- 
ська Досл. і мат. VI34; 5\У 193; НоІиЬ— 
Ьуег 103—104; НоІиЬ—Кор. 75; Ргіпіа 
Мазе гєс 39, 259. — Пор. бараболя1. 

[бандури] «нутрощі, переважно у 
тварини», [бандурник] «дрібний торго¬ 
вець, перекупник риби», [бандурити] 
«натягувати» Я, [вйбандурити] «випо¬ 
трошити», [вйбандулшпи, вйбандилити] 
«тс.»; — р. [бандура] «нутрощі тварини; 
нечистоти, заховані в чомусь», п. [Ьал- 
сІхіосЬу] «нутрощі», ч. (згруб.) Ьагкіиг 
«товстун, незграба»; — неясне; мож¬ 
ливо, пов’язане з р. [бандать] «бруд¬ 
нити».— Пер. бендюх. 

[бандурка] «муха-одноденка» ВеУг;— 
очевидно, пов’язане з [бандури] «ну¬ 
трощі, переважно у тварини» як вка¬ 
зівка на те, що муха сідає на покидьки. 

[бандя] «ледар» Я; — п. ЬапсіосЬ 
«найманий робітник на жнивах», Ьап- 
сіоз «тс.; польова робота, виконувана 
найманими робітниками»; — пов’язує¬ 
ться з п. Ьашіа «гурт» і т. д., яке похо¬ 
дить від н. ВагкІе.— Впіскпег 14.— 
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Див. ще банда1. — Пор. байдикувати, 
банити. 

[баник] «смажений пиріжок, сир¬ 
ник» Г, Ж, [банік] «тс.» Зі. 51. 10, 
[ібаніта] «баники» Ж, [баничата] «тс.» 
Зі-. зі. 10; — р. [банник] «весільний 
хліб, зашитий в скатертину», [гйбаница] 
«вид книша або кренделя», [гйбанец] 
«тс.», слц. ІЬапік] «вид пирога», болг. 
м. баница «пиріжок з бринзою, овочами 
або м’ясом», м. [баник], схв. гйбаница, 
§Ьапіса «тс.», слн. §іЬапіса «вид пирога», 
§иЬапіса «тс.»; — результат спрощення 
давнішого *гбаник < §ьЬапікь, §уЬа- 
піса, пов’язаного з псл. * £ьЬ-/£уЬ-, 
тим самим, що і в дієслові гнути, р. 
изгйб та і«.— Балецкий Зі. зі. 10/1—2, 
1—17; БЕР І 31.— Див. ще гнути. 

[банити] «тріпотіти на вітрі» (про віт¬ 
рила) 'Берл; — неясне. 

• [банить] «важко працювати» Л; — 
неясне; можливо, пов’язане з п. ЬапбосЬ 
«найманий робітник на жнивах», Ьапбоз 
«тс.; польова робота, виконувана най¬ 
маними робітниками», або з [баня]9 
«копальня» (в такому разі могло озна¬ 
чати «працювати на копальнях»).— Пор. 
байдикувати, бандя, баня3. 

баніт «вигнанець», баніта, башта 
«тс.», банітувати «шельмувати, лаяти», 
баніція «вигнання з країни, зіслання», 
[збагнітувати] «зганьбити, зіпсувати»; — 
запозичення з польської мови; п. Ьапііа 
«вигнанець», Ьаппііа, Ьапіі, Ьаппіі, Ьап- 
сіуіа «тс.» через іт. ст. Ьапбііо «вигна¬ 
нець», похідне від Ьапбо «оголошення; 
вигнання з країни», пов’язується з нвн. 
Вапп «вигнання», двн. Ьап «наказ або 
заборона під страхом кари», спорідне¬ 
ним з лат. іагі «говорити», псл. Ьаіаіі, 
укр. баяти.— РісЬЬагсіі 33; Вгііскпег 
14; Засіп,—Аііх. У\УЬ. і 236; Раці 
ВМ/Ь. І 68; К1ч§е—Міігка 50.— Див. 
ще баяти.— Пор. бантувати. 

банк, [банок] «банк» Я, банкір, бан- 
ківка «банкнота» Ж, банківнйк (у грі 
в карти), банкувати «держати банк 
(у грі в карти)»; — р. бр. банк, п. Ьапк, 
ч. слц. вл. нл. Ьапка, болг. м. банка, 
схв. банка, слн. Ьапка; — запозичення 
з німецької або французької мови; н. 
Вапк «банк», фр. Ьаприе «тс.» походять 
від іт. Ьапса (Ьапсо) «лава, стіл міняйла, 

банк», яке зводиться до герм. Ьапк 
«лава».— СІС 86; Шанский ЗСРЯ І 1, 
33; Фасмер І 120; Кііще—Міігка 49; 
Оаигаі 72.— Див. ще банка3. 

банка1 (посудина; мед.); — бр. бан¬ 
ка; — запозичення з російської мови; 
р. банка походить, очевидно, від укр. 
банька або п. Ьапка; спроба пов’язати 
безпосередньо з псл. Ьап]а (Фасмер 
І 121; Шанский ЗСРЯ І 2, 34) менш пере¬ 
конлива. —Вгііскпег К2 45, 26; ССРЛЯ 
І 268. — Див. ще баня2, баня4. 

[банка2] «кільце для скріплення коси 
з кіссям» Л, [банька] «тс. Л; пряжка 
ЛексПол.»; — р. [банка] «кільце для 
скріплення коси з кіссям», [банька] 
«тс.», бр. [банька] «металеве кільце в 
упряжі, біля хвіртки і т. д. для скріп¬ 
лення»; — очевидно, через давніші фор¬ 
ми *бантка, *банта походить від н. 
Вапй «зв’язок» і т. д.— Див. ще банта. 

банка3 «поперечна лава на човні; 
сидіння для веслярів»; — р. банка 
«тс.»; — через російську мову запози¬ 
чено з німецької або голландської; 
н. Вапк «лава», гол. Ьапк «тс.» походять 
від іє. *ЬЬе§- «гнути» з інфігованим 
-п-.— Шанский ЗСРЯ І 2, 34; Фасмер 
І 120; К1и§е—Міігка 48—49. 

банка4 «мілина»; — р. бр. банка 
«тс.»; — через російську мову запози¬ 
чено з німецької або голландської; н. 
Вапк «мілина», гол. Ьапк «тс.» є резуль¬ 
татами видозміни значення слів н. Вапк 
«лава», гол. Ьапк «тс.».— СІС 86; Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 2, 34; Фасмер І 120.— Див. 
ще банка3. 

Ібанкас) «залізний шпеник для за¬ 
кріплення дошки при струганні на сто¬ 
лярному верстаті»; — п. Ьапкаіг, Ьап- 
ка]га «лапа, скоба»; — через польську 
мову запозичено з німецької; нім. Вапк- 
еізеп «скоба, лапа» є складним словом, 
утвореним з іменників Вапк «лава, вер¬ 
стат» і Еізеп «залізо», спорідненого з 
англ. ігоп, пкельт. Гзагпо- (дірл. іагапп, 
кімр. Ьаіагп «тс,»).— Шелудько 21; 
К1и£е—Міігка 160—161,— Див. ще 
банка3. 

банкет, банкєтник — див. бенкет. 
банкрут, банкрот, банкрутство, 

банкротство, банкрутувати, банкро¬ 
тувати, збанкрутілий, ст. банкруть 
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(XVIII ст.); — р. бр. банкрот, банкрут, 
п. Ьапкгиі, ч. слц. вл. нл. Ьапкгоі, 
болг. банкрут, м. банкрот, схв. бан¬ 
крот, слн. Ьапкгоі «тс.»; — через поль¬ 
ську і російську мови запозичено з'фран- 
цузької і німецької мов; фр. Ьапдиегоиіе 
«банкротство», нім. Вапкгоіі (< Вап- 
кегоіі) «тс.» зводяться до іт. Ьапса 
гоііа «поламана лава» (контори банкру¬ 
тів розбивали); іт. гоііо «зламаний, роз¬ 
битий» походить від лат. гиріиз «тс.», 
пов’язаного з дієсловом ги трете «рвати, 
розбивати, ламати», спорідненим з дінд. 
гбрауаіі «обриває, відламує», двн. гоиЬ 
«грабіж», схв. гйра «яма».— СІС 87; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 35; Фасмер І 121; 
Оаигаі 72; Таїсіє—НоІт. II451.— Див. 
ще банк, банка3. 

банник «ганчірка, щітка на держаку 
для прочищання і змащування дула 
гармати»;— р. банник «тс.», [банец] «ру¬ 
чайка клоччя, яку прядільник обмотує 
навколо поясниці», бр. баннік «банник», 
болг. банник «тс.» (з р.); — остаточно 
не з’ясоване; можливо, походить від 
давнішої форми *гбаник, пов’язаної з 
дієсловом *гбати < гьбати «гнути»; 
пов’язується також з р. бйншпь «мити, 
чистити» (Даль І 113).— Пор. баник, 
баня1, бгати. 

бант, [банта] «бант» Я, бантик, — 
р. бр. бант, п. Ьапі «перев’язка», вл. 
нл. Ьапі «стрічка, бант»; — через росій¬ 
ську або польську мову запозичено з ні¬ 
мецької; свн. Ьапі (нвн. Вапсі) «стрічка, 
тасьма, зав’язка» пов’язане з дієсловом 
Ьіпсіеп «в’язати», спорідненим з гр. 
леїпра «канат», дінд. ЬапбЬи «родич».— 
Наконечна 139—140; Шелудько 21; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 35; Фасмер І 121; 
и^еізз-Вгхегіпо^а Ргасе і^гукогп. 21, 
156; Раці 0\УЬ. І 96; Кіи^е—Міігка 
48,78.— Пор. банта, бйнда. 

банта «перекладина, яка скріплює 
крокви в даху», [бант] Ж, бантйна 
«тс.», бантйння (зб.), [бантувати] «на¬ 
бивати банти» Ж; — п. Ьапіа, [Ьапі] 
«тс.»; — через польську мову запози¬ 
чено з німецької; н. Вапсі «зв’язок» є по¬ 
хідним від дієслова Ьіпсіеп «в’язати»; 
пор. н. Вапбгиіе «бантина» (з Вапсі 
«тс.» і Рйіе «прут»), видозмінене в нл. 
Ьапсігіщ, Ьапбги^а, Ьапс1іги§і «тс.».— 

Шелудько 21; Вгйскпег 15.— Днв. ще 
бант. 

[бантажити] «бити, карати» Я, [бан- 
тіжити] «бити, шмагати» Я; — схв. 
ст. Ьапіігаіі «прогнати, вислати», Ьап- 
сіігаіі «тс.»; — очевидно, результат ви¬ 
дозміни не зафіксованого в українських 
джерелах слова *бантіжити «виганяти, 
банітувати»; семантична зміна могла від¬ 
бутись під впливом слів батіг, батожй- 
ти; можливий також зв’язок з банту- 
вйти «нищити, бурити».— Див. ще ба¬ 
ніт, бантувати, батіг1. 

[банти] «солодке печиво», [банть, 
банті] «тс.» Я; — очевидно, результат 
видозміни слова баник або якийсь сло¬ 
вотворчий варіант, споріднений з цим 
словом; можливий також зв’язок із 
словом бант (за зовнішньою подіб¬ 
ністю форми печива).— Пор. баник, бант. 

[бантувати] «турбувати, штовхати, 
бурити Ж; нищити ВеЛ», [банітувати 
розумом] «баламутити», ст. бантовати 
«турбувати» (XV ст.); —п. Ьапіогуас 
«ображати, бити, галасувати, тріскати 
нагаєм», ч. [ЬапіоуаІ] «обшукувати ко¬ 
мусь кишені; будити; баламутити», слц. 
Ьапіоуаі’ «непокоїти, морочити, обра¬ 
жати», схв. Ьапіа «труднощі, неприєм¬ 
ність; штраф», бйнтовати «набридати, 
перешкоджати, турбувати», слн. Ьапіо- 
уаіі «ображати»; — запозичення з угор¬ 
ської мови; уг. Ьапі «зачіпати, турбувати, 
ображати» історично є каузативним ут¬ 
воренням від дієслова Ьап «шкодува¬ 
ти».— МасЬек ЕЗЗС 46; Зкок І 108; 
Засіп.— Аііг. УАУЬ. і 237; Вегп. І 42; 
РеусЬшапп ЗР 37, 383—384; МИТЕЗг 
І 240; Вагсгі 15.— Див. ще банувати.— 
Пор. бантажити. 

[банувати] «тужити; нидіти», [бані¬ 
тувати] «тужити, плакати» О, [бана] 
«туга» Ж, [банлйвий] Ж, [банно] «сумно, 
шкода, страшно», ст. бановати (XV 
ст.); — п. [Ьаполуас], ч. [Ьапоуаіі] «шко¬ 
дувати, тужити», слц. Ьапоуаі’, болг. 
[банувам] «тс.»; — запозичення з угор¬ 
ської мови; уг. Ьап «шкодувати, кая¬ 
тись», Ьапаі «сум, туга, горе» етимоло¬ 
гічно неясні.— Дзже Зі. зі. 4, 93; 7, 
160; Балецкий Зі. зі. 9, 338; Засіп.— 
Аііг. УАУЬ. І 237; Вегп. І 42; Мікі. 
ЕАУ 7; Вагсгі 15; ММТЕЗг І 236. 
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бануш бар 

бануш, бануиіа — див. балмуш. 
баня1 «лазня; Іцілюще джерело 

ВеЛ]», банник, банщик, бйнити «мити, 
купати», передбанник, от. баня «лазня» 
(XV ст.); — р. болт, баня «лазня», др. 
баня «тс.», нл. Ьагуа «ванна», болт. 
бйни «курорт з цілющими джерелами», 
схв. б'ан>а «купання; курорт; ванна», 
бапати се «купатись (у теплій воді)», 
м. бан>а «лазня, ванни, гарячі джерела, 
курорт», слн. Ьаща «ванна», стел, ваии 
«лазня»; — псл. Ьап]а, запозичене з на- 
роднолатинської мови; нар.-лат. Ьапеит 
(< Ьаіпеит) «лазня, купальня» похо¬ 
дить від етимологічно неясного гр. 
РаЯагєГог «тс.», очевидно, середземно¬ 
морського походження, яке раніше зі¬ 
ставлялося з дінд. £а1апаЬ «капаючий» 
(РгоеЬсІе у Ріск І4 404); менш перекон- 
ливе^припущєння (Преобр. І 16; МасЬек 
Е5ЛС 45) про безпосереднє праслов’ян¬ 
ське запозичення з грецької мови, як 
і думка (Тогр 256; Ильинекий ИОРЯС 
23, 197—202; Вгііскпег 14;Опс1ги$ 51. зі. 
4, 242—243) про власне слов’янський 
характер слова.— Филин Образ, яз. 
215; Шанский ЗСРЯ І 2, 36; Фасмер І 
121—122; Зіа^зкі І 26; БЕР І 32; 5кок 
І 108—109; ЗССЯ 1, 151—152; 51. 
ргазі. І 189—190; Ргізк І 212—213; 
Воі§ас^ 113.— Пор. баня3, баня3. 

баня2 «купол на будівлі», ст. «круг¬ 
лий мідний посуд Я; невеликий глечик 
Пі», [баня] «чашечка», баняк «чавунний 
горщик, казан, глиняний або скляний 
посуд, дзбан», [банячка] «яйце» Я, бань¬ 
ка «куля; посуд з вузьким горлом; во¬ 
дяна бульбашка; білок ока», банькй 
«очі», банькач «з випуклими очима», 
банькатий, банькуватий «тс.», ст. бан'ка 
«опукла посудина; купол» (XVI ст.), 
банька (XVII ст.); — р. банка, бр. 
банька «банка», п. Ьапіа «опукла річ; 
опуклий посуд; купол», ч. Ьап «купол; 
опукла посудина або річ», слц. Ьапа 
«купол, опукла річ», Ьапаіу «опуклий», 
вл. нл. Ьап(а «кухоль, гарбуз», слн. 
Ьап]'ка «посуд для рідини»; — здебіль¬ 
шого пояснюється як результат видо¬ 
зміни значення слова баня1 «лазня» 
через проміжний ступінь «ванна, посуд 
для води» (Шанский ЗСРЯ І 2, 34; Фас¬ 
мер І 121; МасЬек Е5ЛС 45; ЗССЯ 

1,151—152; 5ас1п.—Аііг. V\VЬ. І 85— 
86; Вегп. І 43); висловлювались і запе¬ 
речення зв’язку між значеннями «опук¬ 
ла річ» і «лазня» (Вгііскпег 14; Преобр. 
І 15).— Див. ще баня1.— Пор. баня3. 

[баня8] «солеварня, копальня» ВеУг; 
ст. баня «залізорудна копальня» 
(XV ст.); — п. Ьапіа «тс.; солеварня», 
ч. Ьапе «копальні», слц. Ьапа «копаль¬ 
ня»; — пов’язується з словом бйня1 
«лазня» з видозміною значення, обумов¬ 
леною тим, що первісні лазні викопува¬ 
лись у землі, або тим, що давні копальні 
мали округлу форму (51ачу$кі І 26; 
МасЬек Е5ЛС 45; Мигко \Уи5 5, 1—42; 
51. ргазі. І 189—190); менш перекон¬ 
лива думка про первісне значення «ни¬ 
зина» і про зв’язок з п. Ьапіог «мочар» 
(Вгііскпег 14).— Див. ще баня1.— Пор. 
баня2, баюра. 

[баня4] «гарбуз» ВеЗа, Мак; — бр. 
[баня], п. Ьапіа «тс.; тиква; диня», вл. нл. 
Ьап]‘а «гарбуз»; — очевидно, результат 
перенесення назви баня «круглий посуд» 
на гарбуз за схожістю форми предме¬ 
тів.— Див. ще баня2. 

баня5 — див. бамія. 
[баняс] «знахар» Ж, [буняс] «тс.» 

Ж; — неясне; можливо, пов’язане з ба¬ 
ляси «теревені»; може бути зіставлене 
також з уг. Ьапуа «відьма», яке є ре¬ 
зультатом помилкового виведення від 
давнього складного іменника ]'6Ьапуа 
«бабуся», утвореного з основ ]6Ь ОоЬЬ) 
«гарніший» і апуа «мати» (Вагсгі 15).— 
Пор. баляс. 

[банькрат] «домкрат» Мо, [банькрет] 
«тс.» ,Ме;—очевидно, результат видо¬ 
зміни форми домкрат (див.). 

[бар1] «мокре місце між горбами», 
[баруля] «яр, провалля» До; — р. [бар] 
«болото; глибоке місце в морі», др. бара 
«болото», п. [Ьагу] (мн.) «схили гір», 
[Ьаггупа] «болото», ч. [Ьага] «болото», 
[Ьагіпа] «тс.», слц. [Ьага] «болото, тря¬ 
совина», [Ьагіпа] «калюжа, трясовина, 
болото, струмок», вл. Ьага «калюжа», 
болг. бара «стояча вода, калюжа», м. 
бара «калюжа», схв. бара «калюжа, 
стояча вода», слн. Ьага «болото, трясо¬ 
вина»; — псл. Ьага, «калюжа, болото»;— 
остаточно не з’ясоване; зіставляється 
(Фасмер І 122; БЕР І 32; Младенов 
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бар бараболя 

ИОРЯС 17/4, 228—229; КгаЬе ОіоДа 
22, 125) з алб. Ьеггак «болотистий грунт», 
гр. (Нр^орос; «намул», брет. Ьега «текти», 
дінд. ЬагЬигагп «вода», ВагЬага, ВагЬагї 
(назви річок), іллір. ВагЬаппа (назва 
річки); вважається (ЗССЯ 1, 153—155; 
Маскек Е5ЛС 47) західнобалканським 
субстратним елементом; виводиться (51. 
ргазі. І 191; Рог^або^зкі Зіисііа 28—31) 
від іє. *ЬЬег- «бурхливо рухатись; бриз* 
кати; кипіти»; припускалось (Вегп. І 
431) походження від камас. Ьаге «бо¬ 
лото».— 5асіп.— Аіі2. У\УЬ. і 157— 
158; Клепикова 595—602. 

бар2 «ресторан; стойка»; — р. бр. 
болг. бар, п. ч. слц. Ьаг, вл. Ьага, схв. 
Ьаг, слн. Ьаг; — запозичення з англій¬ 
ської мови; англ. Ьаг «стойка» походить 
від фр. Ьагге «бар’єр», яке зводиться до 
нар.-лат. *Ьагга «бар’єр», етимологічно 
неясного.— СІС 87; Шанский ЗСРЯ І 
2, 37; Оаигаі 75. 

бар3 «наносний підводний вал у при¬ 
бережній зоні моря або в гирлі річки; 
мілина»;—р. бр. бар «тс.»;—запози¬ 
чення з англійської мови; англ.Ьаг «об¬ 
мілина» походить від фр. Ьагге «бар’¬ 
єр».— СІС 87; Шанский ЗСРЯ І 2, 37; 
Фасмер І 122; ССРЛЯ І 118.— Див. 
ще бар2. 

[бараб] «зайда» ВеУг, [бараба] «тс. 
ВеУг; пройдисвіт О», [барабер] «зайда» 
ВеУг; — п. [ЬагаЬа] «пройдисвіт», ч. 
[ЬагаЬа] «голодранець, ьолоцюга»; — 
очевидно, запозичення з сербохорват¬ 
ської мови; схв. бараба «груба людина, 
босяк; наволоч», барабер «босяк», як 
і слн. ЬагаЬа «нікчема, негідник», по¬ 
ходять, мабуть, від іт. [ЬагаЬа] «роз¬ 
пусник, нероба», [ЬагаЬЬа] «тс.», яке 
зводиться до імені біблійного злодія 
ВагаЬЬа (лат. ВагаЬЬаз) «Варавва», ут¬ 
вореного з арам. Ьаг «син» і аЬЬа «бать¬ 
ко».— Онишкевич СЛиЛ 69; МасЬек 
Е5.ІС 46; 5кок І ПО; 5абп.— Аііг. 
\ПУЬ. І 243; КІеІп 147. 

барабан1, барабанний, барабанщик, 
барабанити, ст. барабань (XVII ст.); — 
р. бр. болг. барабан, п. [ЬагаЬап] (з 
укр.), м. барабан; — через російську 
мову запозичено з татарської; тат. ба¬ 
рабан, яке має в українській і поль¬ 

ській мовах ближчий відповідник шара¬ 
бан (ІагаЬап), зазнало в російській мові 
асимілятивної зміни початкового д на 
б; менш імовірний зв’язок з тур. Ьаіа- 
Ьап «тс.», яке походить з перської мови. 
(Горяев 11; Мікі. ТЕ1, КтасЬіг. 1, 10; 
2, 81), або з перс. Ьаіапб «високий» і 
Ьап£ «звук» (Корш у Преобр. І 16).— 
Шанский ЗСРЯ І 2, 37; Фасмер І 122; 
5\У І 96; Засіп.—Аіїх. У\УЬ. І 243; 
Дмитриев 564.— Пор. тарабан. 

[барабан2] «запічок» Мо; — р. [ба¬ 
рабан] «залізна піч; отвір у пічній 
трубі»; — неясне; можливо, результат 
зміни значення барабан1 (див.). 

[бара-бара] (вигук для підкликання 
овець) Мо; — р. [бар-бар, барь-барь, 
бйри-бйри] «тс.», схв. [Ьаг] (вигук для 
заспокоєння вівці під час доїння); — 
один з варіантів давнього вигуку для 
підганяння і підкликання овець; пов’я¬ 
зується з баран (Фасмер І 123).— Див, 
ще бир.— Пор. баран. 

[барабер] «шляховий робітник» ВеУг, 
[бараб, бараба] «тс.» ВеУг; — очевидно, 
запозичення з чеської або словацької 
мови; ч. ЬагаЬа «робітник на залізницях 
чи тунелях», слц. заст. ЬагаЬег «тс.», 
можливо, походять від н. ВаЬпагЬеііег 
«шляховий робітник», яке зблизилося 
з формами ч. [ЬагаЬа] «голодранець, 
волоцюга», укр. [бараб] «зайда, пройди¬ 
світ», [бараба] «тс.».— Пор. бараб. 

бараболя1 «картопля», [барабдня Ж, 
бараболя Мак, барабіль Ж, барабій Мак, 
барабін Ж, бараббн Мак, барббля Ж, 
балабурка, ґараббля Ж, ґараґоля Мак] 
«тс.», барабблиння «картоплиння», бара- 
бблисько «поле з-під картоплі» Ж, [бара- 
болінник] «пиріг з картоплею», [бара- 
ббляник] «тс.» Я; — п. [ЬагаЬоІа] (з 
укр.), ч. ЬгатЬог «картопля»;—фоне¬ 
тичні видозміни назви німецької землі 
Вгапс1епЬиг§, через яку картопля поши¬ 
рювалась на схід; на ці фонетичні ви¬ 
дозміни могла мати вплив звукова фор¬ 
ма давніших українських слів типу 
балабблка «дзвінок, брязкальце»; — з 
української мови походить рум. Ьага- 
ЬйІа «картопля», ЬагаЬоі, звідки болг. 
бараббй «тс.»; думка (БЕР І 32—33) 
про походження рум. ЬагаЬоі від 
ч. ЬгатЬог безпідставна,— Закревська 
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Досл. імат. VI31—32; Вегп. 181—82.— 
Пор. балабон2, бандура2, гандабурка, 
мандибурка. 

[бараболя2] (бот.) «земляна груша, 
бульба, Неііапіиз ІиЬегозиз Б.» Мак, 
[барабольча] «жовтець-пшінка весняна, 
Рісагіа уегпа Нисіз.» Мак, [барабольчак] 
«тс.» Ж, Мак, [барабольки.] «тс. Г, Мак; 
ранник, Зсгоїиіагіа посІоза Б.», [бар- 
болькй] «ранник» Ж; — результат пере¬ 
несення і словотворчої видозміни назв 
бараболя «картопля», [барболя] «тс.»; 
перенесення зумовлене схожістю коре¬ 
невих бульб цих рослин до бульб кар¬ 
топлі.— БСЗ 17, 13; ЗО, 165; 47, 407,— 
Див. ще бараболя1. 

[барабосити] «базікати, теревени¬ 
ти»; — р. [бараббшить] «бурмотіти, го¬ 
ворити нісенітницю», [бараббша] «ба¬ 
зіка, пуста людина», [барабошь] «нісе¬ 
нітниця, теревені», п. ЬагаЬаз «крик, 
галас»; ■— давнє слов’янське складне 
утворення з двох словотворчих варіан¬ 
тів основ Ьаг- і Ьаз- (Ьоз-), похідних від 
кореня Ьа-, того самого, що і в словах 
баяти, балакати та ін.; недостатньо 
очевидним є встановлюваний Шанським 
(ЗСРЯ І 2, 38) зв’язок із схв. брбосати 
«говорити схлипуючи», гр. РарРарод 
«заїка».— Фасмер І 123; Погодин РФВ 
39, 1—2.— Див. ще бали, бари, баяти. 

барабуля (іхт.) «султанка, Миііиз 
ЬагЬаіиз», [барабулька, барбуля, бар- 
булька, барбун Ж1 «тс.»; — р. барабуль¬ 
ка, [барбуля, барабуля, барабуня, бар- 
буня, барвена], болг. барбун, схв. бар¬ 
бун, барббн, слн. ЬагЬоп «тс.»; — запо¬ 
зичення з турецької або новогрецької 
мови; тур. ЬагЬипуа через нгр. ряарряоб- 
VI «тс.» зводиться до іт. ЬагЬопе «тс.; 
велика нечесана борода», похідного від 
лат. ЬагЬа «борода», що є спорідненим 
з псл. *Ьогс1а, укр. борода; назва зумов¬ 
лена наявністю вусиків на нижній губі 
барабулі; пор. російську назву тієї ж 
риби краснобородка.— Шанский ЗСРЯ 
І 2, 38;Фасмер І 125; БЕР І 33; 5абп — 
АіІ2. УШ. і 250; ВаШзіі—Аіеззіо І 
429, 431, 434.— Див. ще борода.— Пор. 
барма2 

барак; — р. барак, п. слц. Ьагак, ч. 
Ьагак, вл. Ьагака, болг. барака, м. ба¬ 
рака, схв. барака, слн. Ьагака; — запо¬ 

зичення з французької мови; фр. Ьагадие 
«тс.» походить від іт. Ьагасса «намет», 
що зводиться до існ. Ьаггаса «глиняна 
хатина», похідного від Ьагго «глина», 
яке є, очевидно, словом іберійського 
походження.— Шанский ЗСРЯ І 2, 38— 
39; Фасмер І 123; Баигаі 73. 

[бараліжний] «вільний, незайнятий, 
бездіяльний» Ж, [бороліжний, бороліз- 
ний] «тс.» Ж; — неясне; можливо, ви¬ 
никло внаслідок контамінації слів пере- 
ліжний «перелоговий» (від переліг) і пар 
(про землю), що могла призвести до 
утворення прикметника *пароліжний, 
який у зв’язку з затемненням значення 
зазнав дальшої формальної видозміни. 

баран «самець вівці; гребінь замету, 
крижини; [вал або колесо для підтягу¬ 
вання тягарів Берл; залізна баба 
ВеУг]», [барани] «кожух з овечих 
шкур; сорт груш ВеНЗн», [баранар] 
«торговець баранами»Ж, [бараняр] «тс.; 
злодій, що краде баранів», [баранець] 
«невеликий важіль для підіймання міш¬ 
ків у млині Пі, Я; бекас; якірці земляні, 
ТгіЬиІиз іеггезігіз Б. Дз; якір для вилов¬ 
лювання відра з колодязя До», бара- 
нйна СУМ, Ж, бараниця «вичинена овеча 
шкура; запона з овечого хутра», [баран- 
коша] «назва вівці» Доп. УжДУ 4, [ба- 
ранник] «баранячий пастух», [баранок] 
«вид теплого одягу» Пі, баранці «легкі 
хмарки; піняві хвилі», [баранча] «ягня», 
[барані] «тс.», [баранчик] «бекас; хвос¬ 
тик кавуна; частина вуздечки», [баран- 
чук] «баран; дурна людина Я; (орн.) 
сорокопуд, Бапіиз Б. ВеУг», [барйшка] 
«кучер на голові» Ж, [барйиіки] «пев¬ 
ного виду хмари» Я, [бараній] Ж, ба¬ 
ранячий, [баранкуватий] «вирячений, як 
у барана» Я, Ібараніти] «дивитись 
бараном, губитись, дурнішати» Я, [баран- 
коватіти] «скручуватись, морщитись» 
Ж, обаранити «оточити, напасти з усіх 
боків», ст. барані) (XVI ст.); — р. бр. 
баран, др. бароні), боракь, п. слц. 
нл. Ьагап, ч. Ьегап, Ьагап, вл. Ьогап, 
схв. Ьагап; — загальноприйнятого по¬ 
яснення немає; спроба (Меуег Е\У 33; 
Вегп. І 43—44; Меі)1еі Р51 2, 69—79) 
пов’язати з гр. Рарюу «вівця», рарі%од 
«вівці, барани», алб. Ьегг «вівця, дріб¬ 
ний скот», Ьагі «пастух» викликає 
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барандійка 

заперечення з фонетичних міркувань 
(Трубачев Назв. дом. жив. 74—75); 
припущення про запозичення з тат. 
(каз.) Ьа-гап «ягня» (Мікі. ТЕ1 ІМасЬіг. 
2, 83; Дмитриев 526; Разапеп УегзисЬ 
62) необгрунтоване, оскільки тат. Ьагап 
само є запозиченням з російської мови; 
деякі дослідники припускають утво¬ 
рення за допомогою суфікса -апь від 
основи Ьог-, тієї самої, що і в рос. 
боров, др. боров-ь «кабан і баран вихоло¬ 
щений» (Шанский ЗСРЯ 1 2, 39; Вгііск- 
пег 15; Ьіпсіе І 55—56) або від звукона¬ 
слідувального комплексу Ьаг- (Зскиз- 

іег-Зе^с РгоЬеЬеїІ; 25—26); Трубачов 
виводив від дієприкметника дтюрк. 
*Ьагап «ідучий», вбачаючи тут паралель 
до інших назв вівці з аналогічною ети¬ 
мологією: гр. прожата, оск. *еі1иуо, 
хет. їіапі і т. д.— всі з первісним зна¬ 
ченням «іти» (Трубачев Назв. дом. жив. 
75—76); останнім часом висловлено дум¬ 
ку (ЗССЯ 1, 158) про походження псл. 
Ьагапь від гіпотетичного ір. *уагап, 
встановлюваного на підставі дінд. ига- 
па- «ягня, баран», вірм. §агп «ягня», 
гр. арт)у «вівця, баран».— Фасмер — 
Трубачев І 123—124; 51. ргазі. І 191— 
192; Мозгупзкі ^ 35/2, 122—123; 
Засіп.— Аііг. У\УЬ. І 239—240. 

[барандійка] «бляшана посудина, по¬ 
дібна до сулії» Я; — неясне; можливо, 
утворене від первісного тюрк. [*Ьегапс1а] 
(форма відкладного одн.) «з металу най¬ 
вищої якості», пор. кирг. беран «най¬ 
краща сталь». 

[баранець1] (бот.) «п’ядич, плаун, 
І.усорос1іит сотріапаіит Б. Пі, Ьусо- 
росііит аппоііпит Ь.» Мак;— р. плаун- 
баранец «Ьусоросііит зе1а§о Ь.», [бара- 
нец] «плаун, Ьусоросііит аппоііпит І..», 
бр. [бронец] «тс.», баранец «Ьусоросііит 
зеїа^о Ь.», [варанец] «плаун звичайний, 
Ьусоросііиш сіауаіит Ь.»; — пов’язане 
з баран; назва, очевидно, зумовлена 
тим, що рослина застосовувалась проти 
ковтунів у овець (пор. інші назви плау¬ 
на: [колтунник], ч. коїіипоуа геїіпа).— 
МасЬек ^т. гозії. 27.— Див. ще баран. 

[баранець2] (бот.) «арніка гірська, Аг- 
піса шопіапа Ь.» Мак, [баранка, баране 
зілє, бараня трава] «тс.» Мак; — р. 

баранячка 

[баранья трава] «тс.»; — пов’язане з 
баран; мотивація назви неясна. 

баранка «рульове колесо»; — нове за¬ 
позичення з російської мови; р. баранка 
«тс.» виникло як результат перенесення 
назви баранка «бублик» за подібністю.— 
Див. ще обарйнок.— Пор. баранок2. 

[баранки] (бот.) «кульбаба, Тагаха- 
сцш оШсіпаІе \УЇ§£.» Мак, [барашки] 
«цвіт у вигляді сережок, базьки» Я; — 
р. [барашки] «сережки у берези»; — по¬ 
хідне утворення від баран, паралельне 
до [базя] «сережка на дереві»; назва зу¬ 
мовлена подібністю пуху кульбаби і 
сережок до м’якої шерсті ягняти.—Див. 
ще баран.— Пор. базя2. 

[барання] «бруд, що налипає на спи¬ 
цях колеса»; — неясне. 

[баранок1] «рубанок», [баран] «вели¬ 
кий рубанок, яким працюють двоє» 
МСБГ; — р. баранок «рубанок», бр. ба¬ 
ран «тс.»; — не зовсім ясне; можливо, 
виникло з рубанок шляхом метатези і 
зближення з словом баран.— Фасмер І 
124.— Див. ще рубанок. 

[баранок2] «крендель, бублик» Пі; — 
запозичення з російської або білоруської 
мови; р. баранка, бр. баранак, [бараник] 
«тс.» утворилися від дієслова обварити 
(>*обваренок, обваранок) подібно до 
укр. обарйнок «тс.» з випадінням в і по¬ 
чаткового о; пор. схв. барити «варити», 
м. бари.— Шанский ЗСРЯ І 2, 40—41; 
Фасмер—Трубачев І 124; Преобр. І 
16.— Пор. обарйнок, обаряти. 

[баранчик] (бот.) «первоцвіт, Ргі- 
шиїа оШсіпаїіз ^ас^.», [баранчики] 
«тс.; ряст, Согусіаііз зоїісіа 5т. Мак»; — 
р. [баранчики, барашки] «первоцвіт»; — 
похідне утворення від баран; назва 
зумовлена подібністю квіток первоцвіту 
і рясту до баранячих ріжків.— СРНГ 
2, 107; БС3 46, 342.— Див. ще баран. 

[баранчики] (бот.) «козельці лугові, 
Тга£оро§оп ргаїепзіз Ь.» Мак; — ре¬ 
зультат семантичного зближення назви 
козельці, похідної від козел, з назвою 
баран (див.). 

[баранячка] «вид грибів, Сіауагіа 
Иауа 5сЬ. Ж; вовнянка, А^агісиз песа- 
іог Виїї.» IVак, [барані ріжки] «Сіауагіа 
їіауа. 5сЬ.» Мак; — похідне утворення 
від баран\ назви зумовлені зовнішньою 
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барахло барва 

подібністю гриба до баранячого рога.— 
Див. ще баран. 

барахло, [барахлечко] «залишок, дрі¬ 
б’язок» Я, барахольник, барахбльщик, 
барахляний, барахольний, барахоли- 
ти; — бр. барахло; — запозичення з ро¬ 
сійської мови; р. барахло, очевидно, 
походить від монг. (калм. або бур.) 
бараа хоол «майно, яке бралось кочів¬ 
ником у дорогу» (з монг. бараа «товар, 
ганчір’я, пожитки» і хоол «їжа, прові¬ 
ант»); менш переконливі зіставлення 
з р. [борошеньі «дорожні пожитки» (Шах- 
матов ИОРЯС 7/2, 352—354; Шанский 
ЗСРЯ 1 2, 41) або з тур. Ьагк «житло» 
(>*Ьагх>*Ьагах>Ьагах1а) (РеусЬтап 
1Р 1965/3, 157).— Откупщиков ЗИРЯ 
V 73—79; ССРЛЯ І 275. 

[барахтатися] «борсатися» Ж, [ба- 
рахта] «неспокійна уві сні дитина» 
Я; — р- барахтаться «борсатися», бр. 
ІбарбхтацьІ «рухати», [барохтацца] 
«вовтузитися, борсатися», [барахмацца] 
«тс.», схв. баратати «ритись, копатись»; 
пор. також, п. ЬгесМапіпа «перехід 
через болото вбрід»; —пізньопрасло- 
в’янське утворення з суфіксальним -іа- 
від основи псл. *Ьогх-/Ьегх- з х на місці 
в, яке зберігається в іншому варіанті 
тієї самої основи Ььгз- (укр. борсатися); 
звукова форма Ьагах є результатом афек¬ 
тивної видозміни Ьогх-; непереконливо 
пов’язується зборотись (Горяев 12; Шах- 
матов ИОРЯС 7/2, 353— 354) або виво¬ 

диться від звуконаслідувального барах 
(Лопатин ЗИРЯ II 141; Шанский ЗСРЯ 
І 2, 41).— Фасмер І 124; Преобр. І 16.— 
Пор. бухта-барахта. 

[барашкувати] «розводити теревені, 
нічого не робити» Ж; — п. Ьагазгкі 
«жарти, фіглі, збитки, байдики», Ьага- 
згко^ас «байдикувати»; — неясне; мож¬ 
ливо, є похідним від основи Ьаг- «роз¬ 
мовляти, балакати»; пов’язання з укр. 
чабарашка «коротка весела пісенька» 
(Засіп.— Аііг. УАУЬ.І 240—241) викли¬ 
кає сумнів.— Мельничук Зтимология 
1967, 60. — Див. ще бари. 

[барбара] «нагайка» Я, [відбарбари- 
ти] «побити», ст. барбара «линва на 
паромі; нагайка» (XVII—XVIII ст.); — 
п. ЬагЬага «линва на паромі; нагайка»;— 
значення «линва» здається тут основ¬ 

ним; можливо, йдеться про якесь запо¬ 
зичення (з нім. ВапОІаЬге «паром на 
линві»?) або про видозміну укр. байбара; 
мало переконливо пояснюється як ре¬ 
зультат жартівливого перенесення влас¬ 
ного імені на знаряддя биття (Вгііскпег 
15).— Пор байбара. 

барбарйс (бот.) «ВегЬегіз Б.», [бар- 
барйск Я, барбарйсник, барберйс, бай¬ 
барис, байберис Мак, берберйс, бербе¬ 
рус]\ — р. барбарйс, [берберйс], бр. бар- 
барьіс, п. ЬегЬегуз; — запозичення з 
новолатинської мови; нлат. ЬегЬегіз зде¬ 
більшого пов’язується з ар. ЬегЬагїз 
(букв, «берберський») «вид черепашки» 
(ягода барбарису, схожа на цю чере¬ 
пашку).— Шанский ЗСРЯ І 2, 42; Фас¬ 
мер І 125; БокоізсЬ 20; Мікі. ТЕ1 І 247. 

[барбачія] «чубатий жайворонок, по¬ 
смітюха, Саіегісіа сгізіаіа» ВеЛ; — 
очевидно, запозичення невідомого по¬ 
ходження. 

барбос «собака»; — бр. барбос 
«тс.»; — очевидно, запозичення з росій¬ 
ської мови; р. барбос загальноприйня¬ 
того пояснення не має; висловлювалось 
припущення (Кірагзку 2Ї51РН 27/1, 
32—34; Зігіесііег 2151РЬ 28/1, 74) про 
зв’язок з ім’ям героя староросійського 
перекладного роману «Барбос — раз- 
бойник гишпанский»; зіставлялося та¬ 
кож (Ройзензон Белар. лексікал. і 
атьім. 135—137) з каз. бербос(и) «вовко¬ 
дав», узб. бурибоси, уйг. борибосар, 
кирг. борубосар «тс.»; залишається не¬ 
переконливою спроба (Шанский ЗСРЯ І 
2, 42) пов’язати з укр. Ібараббсшпи\ 
«базікати», схв. брбосати «говорити 
схлипуючи».— Фасмер—Трубачев І 125. 
барва «фарба, колір; [ворс; формений 

одяг, ліврея]», [барвинкй] «ворсинки» Я, 
барвнйк, барвистий, барвний, барвити, 
забарвлення, ст. барва (XVI ст.);.— бр. 
бйрва «багрець; плащик яскравого ко¬ 
льору», п. нл. Ьапуа, ч. слц. Ьагуа, 
вл. ЬагЬа, слн. Ьагуа «фарба»; — через 
польське і словацьке посередництво за¬ 
позичено з середньоверхньонімецької 
мови; свн. уапуе, двн. їагауш «тс.» по¬ 
ходять від пгерм. *ІаЬг\уа «кольоровий», 
пов’язаного з дінд.' ргзпі- «перістий», 
гр. яєряубд «тс.».— КісЬЬагсІі 33; 5Іа\у- 
зкі І 28; Засіп.— Аііг. У\УЬ. І 248—249; 
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барват бардак 

К1и§е—Міігка 184, 212.— Пор. барма, 
фарба. 

[барват] «кожух» ЕЗб 2; — неясне; 
можливо, арготизм, пов’язаний з барва 
«[формений одяг, ліврея]». 

барвінок1 (бот.) «Уіпса тіпог Б.», 
[барвенок Мак, барвинок Мак, барвін, 
барвінець, баравінок ВеНЗн] «тс.», бар- 
еінйна «одна рослина барвінку», [бар¬ 
вінка] «вінок з барвінку; грядка бар¬ 
вінку» ПІ, [бервинок] «барвінок» Мак, 
[ібервінець, бервінок] «тс.» Мак; — р. бар- 
вйнок, бр. барвенак, п. Ь аги7 і пек, ч. 
Ьагуїпек, слц. Ьагуіепок, вл. ЬагЬ]'епк, 
нл. Ьапу]епк «тс.»; — через польську 
і чеську мови запозичено з німецької; 
німецьке слово, яке тепер має форму 
Вапуіпкеї (букв, «ведмежий куток»), 
походить від лат. уіпса, регуіпса «бар¬ 
вінок», утвореного від основи уіпсГге 
«обв’язувати, обвивати», спорідненої 
з дінд. уі-ууакіі «охоплює», ав. ууаха- 
«збори», за допомогою префікса рег-, 
спорідненого з псл. *рег-, укр. пере-.— 
Булаховський НЗ КДУ 5/1,95; РісЬЬагсІІ 
33; Шанский ЗСРЯ І 2, 42; Фасмер І 
125; Мельников Зіауіа 36/1, 98; МасЬек 
ЕЗІС 47; Засіп.— Аііг. І 250; 
Вегп. 144; АУаІсІе—Ноїш. II 791.— Див. 
ще пере-. 

[барвінок2] (бот.) «зимолюбка, всезе- 
лен, СЬітарЬіІа итЬеІІаіа N№11.» Мак, 
[барвінок дикий] «вербозілля, БузітасЬіа 
питтиіагіа Б.» Мак, [барвінок єловий] 
«омела, Уізсит аІЬиш Б.»; — результат 
перенесення назви барвінку (Уіпса тіпог 
Б.) на інші рослини за подібністю їх 
листя або за їх належністю до вічнозеле¬ 
них рослин (пор. бр. [зімазелень] «вербо¬ 
зілля»).— БСЗ 31, 17; МасЬек .Іт. 
гозії. 176.— Див. ще барвінок1. 

барда1 «теслярська сокира», [бар- 
дйна] «тс.», [бардаиі] «велика сокира; 
теслярська сокира», [бартка] «невелика 
сокира», [бердйнка] «тс.» Ж, [бердеиі] 
«бойовий топір» Ж, бердиш «тс.», [бар- 
динкй] «стружки» Ж, ст. барда (XVIII 
ст.); — бр. [барда] «тупа сокира», п. 
[Ьагсіа] «широка сокира», Ьагіа «тс.», 
нл. ст. Ьагсіа «сокира», полаб. Ьогсіаійа 
«сокира, топірець», слн. [Ьагсіа] «со¬ 
кира»; — запозичення з східиороман- 

ських і з угорської мов; рум. Ьагсіа, 
молд. барда «теслярська сокира», по¬ 
в’язані з пізньолат. Ьагбисіит «легка 
сокира», походять від уг. Ьагсі «сокира, 
колун», яке може бути виведене або 
з днн. Ьагсіа, свн. Ьагіе, або з фр. ст. 
Ьагбе «тс.», запозиченого з германських 
мов; двн. Ьагіа, днн. Ьагсіа «тс.» пов’я¬ 
зані з двн. Ьагі (нвн. Ваг!) «борода» 
через порівняння леза сокири з боро¬ 
дою.— Мельничук Молд. зл. 164; ЗсЬе- 
Іисіко 126; Кобилянський Гуц. гов. 81; 
Уіпсепг 10; Вегп. І 73; Мїкі. Е'М7' 19; 
МЬГГЕЗг І 248; Вагсгі 16; К1и£е—Міігка 
54.— Див. ще алебарда. 

барда2 «відходи спиртової промисло¬ 
вості, брага» СУМ, Ж; — р. барда-, — 
запозичення з російської мови, в якій, 
на думку Фасмера, є видозміною слова 
бурда, як салтан при султан.— Фас¬ 
мер І 126; Шанский ЗСРЯ І 2, 43. 

[барда3] «окраєць хліба», Ібардйґа] 
«великий окраєць»; —результат видо¬ 
зміни слова партйка «тс.» через про¬ 
міжну форму [пардйґа], в якій частина 
-иґа була осмислена як збільшувальний 
суфікс.— Див. ще партйка. 

[бардадйм] «росла людина; здоро¬ 
вило»; — р. [бардадйм] «тс.; недотепа; 
король чорної масті (у картах)», бр. 
[бардадйн] «монах ордену св. Бернар- 
да»; — запозичення з польської мови; 
п. Ьегпагсіуп «чернець-бернардинець», ст. 
Ьагпагдуп, Ьегпасіуп «тс.» походить від 
фр. Ьегпагсііп «тс.», утвореного від влас¬ 
ного імені Вегпагсі, яке походить від 
нім. ВегпЬагсБ— Кравчук ЛБ VIII 73; 
Трубачев ЗИРЯ ПІ 42—44; Фасмер— 
Трубачев І 126; Засіп. — Аіїх. У\УЬ. І 
245; Сбпзіапііпезси 23. 

бардак, бардель, бордель, [бурдель] 
«дім розпусти» Ж, [бурдей] «тс.; зем¬ 
лянка; курна хата; циганський намет 
Ж», [бурдій] «тс.», [бурдейка] «повія» 
Ж; — р. бардак, [бордак], бордель, п. 
ч. слц. Ьогбеї, болг. бардак, схв. бор- 
дел, слн. Ьогсіеі;—запозичення з фран¬ 
цузької мови (через російське і че¬ 
рез польське посередництво); фр. 
Ьогсіеі «публічний дім» (первісно «мала 
хатина») утворено від Ьогсіа «дощата ха¬ 
тина», франкського за походженням сло¬ 
ва, похідного від Ьогсі- «дошка», спорід- 
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неного з нвн. ВгеЦ «тс.»; форма з -ак 
виникла в російській мові, можливо, 
під впливом кабак; менш переконлива 
спроба (Дмитриев 493) виведення форми 
бардак від тюрк. (тур. аз.) Ьагбак 
«склянка, келих».— Шанский ЗСРЯ І 
2, 166; Фасмер—Трубачев І 193; Раигаі 
98; К1и§е—Міігка 92.— Пор. борт, бур- 
ДЄИ. 

[бардинки] (бот.) «сокирки, БеІрЬі- 
піит а)асіз Б.» Мак; — похідне утво¬ 
рення від барда «сокира»; назва зумов¬ 
лена подібністю цвіту рослини до со¬ 
кири.— Див. ще барда1.— Пор. со- 
киркй. 

бареж «вид негустої тканини», Іба- 
рйж] «однокольорова хустка» МСБГ, 
[барйш] «тс.» МСБГ, [баріж] «хустина 
з негустої тканини» *\,[барежнйк\ «шер¬ 
стяна хустина» Мо; — р. бареж «не¬ 
густа тканина», п. Ьагег «легка тканина», 
ч. Ьагез «тс.», болг. барез «тонка про¬ 
зора тканина», барйш, барьш, схв. ба¬ 
реж, слн. Ьагег «тс.»; — запозичення 
з французької мови; фр. Ьаге§е «вид шер¬ 
стяної тканини» походить від назви міс¬ 
течка Ваге^ез у Піренеях.— Шанский 
ЗСРЯ І 2, 43; Фасмер І 126; БЕР І 34. 

барельєф; — р. барельєф, бр. ба- 
рзльеф, п. Ьагеїіеї, ч. слц. Ьазгеїіеї, 
болг. барелеф, барелиеф, м. барел]еф, 
схв. барелеф, барелеф, слн. Ьазге- 
ІіеГ; — запозичення з французької мови; 
фр. Ьазгеїіеї утворено з прикметника Ьаз 
«низький», що походить від пізньолат. 
Ьаззиз «тс.», та іменника геїіеї «рельєф, 
підвищення, опуклість».— СІС 88; Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 2, 43; Фасмер І 126.— Див. 
ще бас, рельєф. 

бар’єр; — р. барьер, бр. бар'єр, п. 
вл. Ьагіега, ч. слц. Ьагіега, болг. м. 
бариера, схв. барщера, слн. Ьагіега; — 
запозичення з французької мови; фр. 
Ьаггіеге «застава; перепона» походить 
від Ьаггег «перегороджувати», утворе¬ 
ного від Ьагге «колода, бар’єр».— СІС 
88; Шанский ЗСРЯ І 2, 50—51; Вино- 
градов Очерки 52; Фасмер І 129; Баигаї 
75.— Див. ще бар2. 

баржа; — р. баржа, бр. болг. баржа, 
п. Ьаг2а; ■—запозичено з французької 
мови, очевидно, через російську і ан¬ 
глійську; фр. Ьаг§е (англ. Ьаг£е) «баржа» 

походить від пров. або Іт. Ьагса, яке 
зводиться до лат. Ьагса «човен».— СІС 
88; Шанский ЗСРЯ І 2, 43—44; Фасмер 
І 126; Засіп.—Аііг. УМ/Ь. І 243; Баигаі 
75.— Див. ще барка. 

[барза] «чорна вівця з білими грудь¬ 
ми; чорний цап», [барзій] «тс. Г; чорний 
баран з білими грудьми Ж», [бардза] 
«чорна коза з білими грудьми» ВеНЗн, 
[бардзя] «тс.», [барзйста] «чорна коза 
з білими пасмами» ВеНЗн, [барзя] «тс.» 
ВеНЗн; —болг. [барз] «попелястий, си¬ 
вий», [барзав, бардз, бардзйв, бардзав] 
«тс.», м. барз, барзав «з білими смугами 
на голові або на тілі (про козу); попеляс¬ 
тий», схв. [барза] (кличка барзистої 
вівці, кози), [барзаст] «барзистий»;— 
запозичення з румунської мови; рум. 
[Ьаггй] «лелека» (з чорними крилами і 
білими грудьми), [Ьаггоіц] «тс.», (сарга) 
Ьагсігй («коза) ряба з чорним», аром. 
Ьагбгй «білявий», очевидно, походять 
від алб. ЬагсІЬе «білий, білявий», спо¬ 
рідненого з псл. *Ьегга «береза» і ін.; 
відповідники південнослов’янських МОВ 
пройшли, очевидно, через аромунську 
мову.— ЗсЬеІисіко 126; Клепикова 68— 
69; БЕР І 34; Вегпагб Балк. езикозн. 
1, 101—103; Георгиев Вьпр. на бьлг. 
етим. 49; Зкок І 115; Засіп.—Аііг. У\УЬ. 
І 146; УгаЬіе Ротапозіауіса 14, 130; 
РЬіІіррісіе II 698.— Див. ще береза.— 
Пор. березуна. 

[барзо] «дуже», [бардз, бардзо, барз, 
барзе, барзки, барске Кур, барзі Гіі, 
баздер Кур! «тс.», [барже] «дужче», 
[бардзій] «тс.», ст. барзе, барзо (XVI 
ст.);—бр. [барзи] «гарний, ввічливий», 
[барзінькі] «швиденький, гарнень¬ 
кий»; — запозичення з польської мови; 
п. Ьагбго «дуже; (ст.) швидко», [Ьагго, 
Ьагг], ст. Ьагго «тс.» споріднене з р. 
борзий, укр. [бдрше] «дужче, швидше», 
ч. Ьггу «швидкий» та ін.— Дзендзелів- 
ський УЗЛП 17—18; Он'ьішкевич Ис- 
след. п. яз. 231; ШсЬЬагсіі 33; ЗІачмзкі І 
27.— Див. ще борше.— Пор. байбарзо. 

бари (невідм.) «теревені» (у виразі 
тари-бари), [розбаркати] «розрадити, 
розважити» Ж, [розбаркатися] «розва¬ 
житися» Ж; — Р- бр. тари-бари, слн. 
Ьагаіі «питати»; сюди ж, очевидно, укр. 
барйти «затримувати» (первісно «за- 
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балакувати»), слц. Ьаг, Ьагз (частка і 
сполучник) «хоч, хоч би», болг. бар, 
баре, бари, барем, барйм «принаймні, 
все-таки, хоч би», небаре «немов», м. 
бар, барем «хоч (би), принаймні», схв. 
барем, барем «тс.»; — утворення з су¬ 
фіксом -г- від іє. *ЬЬа-, того самого, що 
і в баяти, балакати та ін.— Мельничук 
Зтимология 1967, 61.—Див. ще баяти.— 
Пор. балакати, барити. 

барикада, барикадувати; — р. бар- 
рикада, бр. барикада, п. Ьагукаба, ч. 
слц. слн. Ьагікаба, вл. Ьагікаба, болг. 
м. схв. барикада; —запозичення з фран¬ 
цузької мови; фр. Ьаггісабе «барикада» 
пов’язане з Ьаггіяиег «барикадувати», 
утвореним від іменника Ьагг^ие «боч¬ 
ка», яке походить від того самого ко¬ 
реня, що й барило (з бочок часто робили 
барикади); припускається (Оаті11зс1іе§ 
88; Фасмер І 128) запозичення в фран¬ 
цузьку мову з італійської (іт. Ьаггіса- 
1а).- СІС 88; Шанский ЗСРЯ І 2, 48; 
Баигаі 76.— Див. ще барило. 

барйло, [барила Ж, барилка, бариля 
Пі, барйвка, берйлка Доп. УжДу IV, 
барівка, берівка], барильчйна, [бариль- 
ник] «бондар» Я, барилкуватий, [барйль- 
куватий] Г, Ж, ст. барило, барила 
(XVI ст.); — р. [барило], бр. [барила1, 
п. Ьагуїа «тс.», слц. ЬагеІ «залізний по¬ 
суд на бензин і под.», Ьагі§1а «кадочка, 
бочонок», схв. барило «бочка», б'йрило, 
барио, Ьагїі «тс.», слн. Ьагії «невеликий 
посуд»; — через польську мову запози¬ 
чено з італійської або середньолатин¬ 
ської; іт. Ьагіїе «бочонок» походить від 
слат. Ьагіїїа, Ьагіїїиз «тс.», що може 
бути пов’язане через проміжну форму 
*Ьаггісса з ібер. *Ьагго- «бруд, глина» 
(пор. ісп. Ьагго «бруд, глина, глиняна 
посудина»); українська форма з -ило 
замінила давнішу форму барила під 
впливом іменників із суфіксом -ило 
(типу бурмило, світило).— Винник 101; 
Москаленко УІЛ 27; КісЬЬагбІ 33; Фас- 
мео І 126—127: \УІікошзкі 30г 19/2. 
208; Зкок І 112—113; Засіп.—Аііг. У\УЬ. 
1246; Вегп. І 44; Ваііізіі—Аіеззіо І 441. 

[барин] «пан» Ж, бариня, [барйня] 
Ж; — бр. бариня «вид танцю», ч. слц. 
Ьагіп «пан», болг. барин, слн. Ьагіп 

«тс.»; — запозичення з російської мови; 
р. барин є результатом скорочення слова 
боярин.— Шанский ЗСРЯ І 2, 44; Фас¬ 
мер І 127.— Див. ще боярин. 

барити «затримувати, гаяти; [боро¬ 
нити ЖЬ>, забара «затримка», забарли¬ 
вий, забарний, невзабарі, незабаром, 
обаряти «баритися», [обаратися Ж, 
унезабарі]-, — р. [барить] «затримува¬ 
ти», бр. [барйць] «тс.»; — залишок псл. 
Ьагіїі «говорити, балакати», спорідне¬ 
ного з бари, похідного від іє. *ЬЬа-, 
того самого, що і в словах баяти, бала¬ 
кати та ін.; значення розвивалось так: 
«балакати — забалакувати — затриму¬ 
вати розмовами — затримувати»^ непе¬ 
реконливими є спроби пов’язання з ко¬ 
ренем Ьу-, тим самим, що в бути (Мікі. 
Е\У 26), зокрема з його [різновидом 
у слові бавити (Ильинский РФВ 62,. 
251—253), або з схв. забдравити «за¬ 
бути», псл. уагііі «іти вперед» (ТгиЬасеу, 
2131 3, 671), як і з р. барин «пан» (Даль 
І 49; Краучук Белар. лінгв. 4, 68).— 
Мельничук Зтимология 1967, 60.— Див. 
ще бари, баяти. 

баритон, баритональний; — р. болг. 
м. баритон, бр. баритон, п. ч. Ьагуіоп,. 
слц. Ьагуіоп, вл. Ьагііопізі «співак бари¬ 
тон», схв. баритон, слн. Ьагііоп; — за¬ 
позичення з французької або італій¬ 
ської мови; фр. Ьагуіоп, іт. Ьагііопо- 
походять від гр. Рарбтоуод «низький го¬ 
лос», утвореного з 0ар6е «важкий, низь¬ 
кий» і тоуос; «тон».— СІС 88; Шанский. 
ЗСРЯ І 2, 45; Тдзигзі 76.— Див. ще 
барій, тон. 

барйш, барйшник, [барииіівнйк Г, Ж, 
барашівник ЕЗб 10], барйшнйцтво Г, Ж, 
баришівне «плата маклерові», баришу¬ 
вати, ст. барьіись (XVIII ст.); — р. бр. 
бариш, п. Ьагузг «могорич», Ьогузг 
«тс.», Ьагазгпіа «маклерство», Ьагузгпік 
«маклер, посередник», Ьагазпік, Ьагєз- 
пік «тс.», болг. [барашйк] «помирений»;— 
запозичення, очевидно, з татарської мо¬ 
ви; у сучасних тюркських мовах Ьаг>5. 
означає «мир, згода» (тур.), «ходити ра¬ 
зом; говорити разом» (каз. кирг.) і є 
похідним від дієслова бар «рухатися, 
іти».— Болдьірев, Тюркизмьі 49—50; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 50; Фасмер І 129; 
Преобр. І 18; Вгйскпег 36; Мікі. Теї І 
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257; Вегп. І 45; ЬокоІзсЬ 22; Дмитриев 
526; Казапеп УегзисЬ 62. 

барій;—р. болг. барий, бр. барий, 
п. Ьаг, ч. Ьагуиш, слц. Ьагуит, вл, Ьа- 
гіит, м. бариум, схв. барщум, слн. 
Ьагі]; — запозичення з англійської мо¬ 
ви; англ. Ьагуит утворено в 1808 р. 
хіміком Деві від гр. Рарйе «важкий», 
спорідненого з дінд. §игй1і, гот. кайгиз, 
лтс. §гтїІ5 «тс.», можливо, також ав. 
£оиги-, лат. £гауіз «тс.».-— СІС 88; Шан- 
ский ЗСРЯ І 2, 44; Оаигаі 76; Ргізк І 
221—222; МаугЬоїег І 340. 

барка «річкове судно», барочник, ст. 
барка (XVIII ст.); — р. бр, барка, п. 
Ьагка, ч. слц. слн. Ьагка, схв. [барка])— 
давнє запозичення з німецької мови; 
снн. свн. Ьагке (нвн. Вагке) походить 
від лат. Ьагса (<*Ьагіса), запозиченого 
з грецької мови; гр. [Заріе «єгипетський 
човен» походить від копт. Ьап «човен».— 
Шанский ЗСРЯ І 2, 45; Фасмер І 127; 
Сугеузку] 2131РЬ 22, 335; Зкок І 113; 
Засіп.— Аііг. УУ^Ь. і 242; К1и§е—Міігка 
52; Ргізк І 220. 

баркан «гатунок ситцю» Я, [баракан] 
«товста вовняна матерія» КІМ, ст. ба- 
ракан-ь «гатунок вовняної тканини» 
(XVIII ст.); — р. баркан «вид тканини», 
[баракан], бр. [баркан] «тс.», схв. бара¬ 
кан «вовняне покривало», слн. Ьагкап 
«бумазея»; — запозичено, очевидно, з 
італійської мови; іт. Ьаггасапо «вовняна 
тканина» походить від ар. Ьаггакап 
«грубий матеріал (очевидно, з верблю¬ 
жої вовни) або плащ із нього».— Фас¬ 
мер І 123; Зкок І ПО; Засіп.— Аііг. 
У\УЬ. І 245—246; МікІ; ТЕ1 1, 257; 
ЬокоізсЬ 21.— Пор. бархан2. 

баркас «велике веслове судно»; — 
р. бр. болг. баркас, п. Ьагказ, слц. 
Ьагказа, схв. баркаса, слн. Ьагказа; — 
запозичення з французької або німець¬ 
кої мови; фр. Ьагсаззе є похідним утво¬ 
ренням від Ьа^ие «барка», пов’язаного 
з лат. Ьагса; нвн. Вагказзе через снідерл. 
Ьагказ, ісп. Ьагсага зводиться до іт. 
Ьагсассіа «велика барка», пов’язаного 
з лат. Ьагса.— СІС 88; Шанский ЗСРЯ 
І 2, 45-—46; Фасмер І 127; Засіп— Аііг. 
У\УЬ. І 243.— Див. ще барка. 

барки «плечі» (брати за б. «хапати 
за груди під час бійки»), ст. барки 
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«верхня частина спини» (XVII ст.); — 
запозичення з польської мовн; п. Ьагк 
«частина руки від плеча до ліктя; 
верхня частина хребта» пов’язується 
з ч. Ьгк «стрижень пера», укр. прибор¬ 
кувати.— Оньїшкевич Исслед. п. яз. 
231; РісНЬагбі 33; 31а\узкі І 27; Вгііск- 
пег 17.— Див. ще боркати. 

барліг «лігво ведмедя, свині і под.; 
калюжа бруду», [берліг], берлбга, [бйр- 
ло Я) «тс.», барліжний Я, барложйтися 
«валятися в калюжі»; — р. берлбга, бр. 
бярлбг, др. берлога «ліс», бьрлогь «пе¬ 
чера», п. Ьаг1о£, [Ьегїо£], ч. ЬгІоЬ, 
ЬгїоЬа, слц. ЬгІоЬ, вл. Ьогіо, нл. Ьаг1о§, 
болг. б'ьрлбга, м. брлог, схв. брлог, 
слн. Ьг1о£, цсл. г.рклоПі, Бкрлогті; — 
псл. *Ььг1о§ь, *Ььг1о§а, утворене, оче¬ 
видно, за допомогою суфікса -о§- від 
основи *Ььг1-, тієї самої,'що і в схв. 
брлав «брудний», Ьгіоіа «брудна лю¬ 
дина», п. Ьагсіїіс «бруднити», лит. 
Ьигіаз «бруд», гр. срорбгсо «перемішую, 
забруднюю»; може розглядатись і як 
складне утворення з основ *Ььг1- і 1о£- 
(1е§-|, тієї самої, що і в лігво (МасЬек 
ЕЗ^С 67); невірні припущення про зв’я¬ 
зок з н. ВагепІосЬ (Горяев 1892, 6; 
Кагіотуісг ЗШО 35) і спроби розкладу 
на основи Ььг- «бурий» (пор. лит. Ьегаз 
«коричневий», н. Ваг «ведмідь») і Іод- 
(ІЛіІепЬеск 197; Тогр 263) та деякі 
інші; звук а в укр. барліг міг виникнути 
на місці е під впливом слів бару ля 
«барліг», бара «болото».— Шанский 
ЗСРЯ І 2, 99—100; Фасмер-—Трубачев 
І 158—159; ЗІа^узкі І 27; Младенов 54; 
Мозгупзкі Р20Р 130—131; Вегп. І 120. 

[барлій] (бот.) «полин польовий, 
Агіетізіа сатрезігіз. Б.», [барліт Я, 
барлян Мак, барльон Мак] «тс.»; — не¬ 
ясне; можливо, пов’язане з п. Ьагіегка 
(бот.) «Вагіегіа», Ьоггеїііка «тс.», утво¬ 
реними від прізвища французького бо¬ 
таніка Барле (Ваггеїіег, XVII ст.).— 
5\У І 99, 193. 

[барма1] «одяг; плата грішми і ре¬ 
чами» Ж, Пі, [бармуватися] «підробля¬ 
тись під кого, наслідувати кого», ст. 
барма «мундир, ліврея» (XVII ст.); — 
р. барми «наплічник з зображеннями 
царів і вищих духовних осіб», барма, 
[барама, брама], бр. барми, др. бармЬі 
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«тс.»; — очевидно, запозичення з давньо- 
ісландської мови; дісл. Ьагтг «край, 
берег» споріднене з свн. Ьгет «опушка, 
обшивка», шв. Ьгат «борт», гол. Ьагт(е) 
«купа», двн. Ьгата, Ьгато «ожиновий 
кущ», псл. Ьопь, укр. бір «сосновий ліс»; 
частково змішалося з брам «вузька 
смужка хутра для обшивання», запози¬ 
ченим через німецьке посередництво.— 
Шанский ЗСРЯ І 46; Фасмер—Трубачев 
І 127—128; Преобр. І 17; Маігепаиег 
ЬР 7, 9; ЗоЬаппеззоп 616—617.— Див. 
ще бір1.— Пор. бамбара, брам. 

барма2 (іхт.) «марена, усач, ВагЬиз 
ЬагЬиз Ь.» Пі, Л—Г; — п. [Ьагша], 
Ьггапа, вл. нл. Ьагта «тс.»; — очевидно, 
через польське посередництво запози¬ 
чено з німецької мови; н. Вагте, ВагЬе 
«марена, усач» походить від лат. Ьаг- 
Ьиз «тс.», утвореного від лат. ЬагЬа 
«борода».— Див. ще борода.— Пор. 
барабуля, бранка. 

[барма3] «накип, пінка при варінні 
меду, варення», [бармувати] «збирати 
накип, пінку»; — запозичення з німець¬ 
кої мови;гн. Вагте, Вагте «піна, дріж¬ 
джі» споріднене з Вгоі «хліб», дангл. 
Ьеогт(а) «дріжджі», англ. Ьагт «тс.», 
лат. Гегтепіит «кисле тісто», алб. Ьгите 
«тс.».— Фасмер І 127; Кіи^е—Міігка 
52, 103. 

[барма4] «глина з домішкою залізної 
руди», [бармйця, бармйчка] «тс.»; — 
очевидно, пов’язане з барва «фарба»; 
назва могла бути зумовлена червоним 
кольором цієї глини, яка використовує¬ 
ться для обмазування припічків, призьб 
та ін.— Див. ще барва. 

[бармакй] «вила з тупими ріжками 
до картоплі або буряків До; дерев’яні 
вила на 5 ріжків Мо», [бірмак] «тризуб; 
вила»; — р. [бармакй] «плоскі дерев’яні 
вила з 5—6 ріжками»;—очевидно, запози¬ 
чення з кримсько-татарської мови; пор. 
Крим.-тат. Ьагтак (Ьагтак, Ь’егт’ак’) 
«давати, давання» (вилами подають 
солому, сіно на ожеред, підводу тощо). 

[барна] «темно-сірий віл», [барна] 
«тс.; чорна корова» О, [барнбля] «руда, 
темно-червона корова» О, [барнбха] «тем¬ 
но-сіра корова», [барнуля\ «чорна ко¬ 
рова О; червоно-бура корова», [барник] 
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«вид птаха (пташок верхом барнявий, 
сподом червоний)» ВеЛ, [барнавий] «бу¬ 
рий», [барнастий, барнявий, барнястий] 
«тс.»; — слц. Ьагпауу «коричневий», Ьаг- 
пиза «брюнетка; руда корова», схв. 
барна «бурий віл або кінь», барнууьа 
(кличка бурої корови), барнаст «бу¬ 
рий»; — запозичення з угорської мови; 
уг. Ьагпа «коричневий, бурий, карий» 
пов’язується з свн. Ьгйп «тс.», хоча 
фонетичні відмінності при цьому зали¬ 
шаються неясними ($кок І 113; МГ\ГГЕ$2 

І 253; Кпіегза І 2, 794; Вагсгі 16); може 
бути виведене з тюркських мов (пор. 
каз. баран «темний», як. барйн «тс.»), 
що походять від монг. Ьага^ап «темний, 
чорний». 

[баробаїтися] «рухатися; животіти» 
Я; — р. [барабаться] «ритися, копа¬ 
тися, борсатися, вповзати, лізти вго¬ 
ру»; — очевидно, пов’язане з основою 
бар, бара «болото» і т. д.; можливо, 
проте, що йдеться про російське утво¬ 
рення від р. барахтаться.— Пор. бар1, 
барахтатися. 

барок «орчик», [обарок] Л, ст. барокь 
(XVIII ст.) «тс.»; — р. [барок], бр. ба¬ 
рак «тс.»; — запозичення з польської 
мови; п. Ьагк «тс.» ототожнюється з сло¬ 
вом Ьагкі «верхня частина спини» і под,— 
Зіашзкі І 27.— Див. ще барки. 

барокко; — р. барокко, бр. барбка, 
п. слц. вл. Ьагок, ч. Ьагок, Ьагоко, 
болг. барок, бароко, м. барок, схв. ба¬ 
рок, слн. Ьагок; — запозичення з іта¬ 
лійської мови; іт. Ьагоссо «дивний, хи¬ 
мерний; стиль барокко» загальноприй¬ 
нятої етимології не має.— СІС 89; Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 46; БС3 4, 254; Кораііпзкі 
112; НоІиЬ—Ьуег 94;ОаигаІ75; Оатіїї- 
зсЬе£ 87; Ваііізіі—Аіеззіо І 443. 

барометр, ст. барометрум'ь (XVIII 
ст.);— р. бр. барометр, п. ч. вл. Ьаго- 
теіх, слц. нл. Ьаготеїег, болг. баро- 
мет'ьр, м. барометар, схв. барометар, 
слн. Ьаготеїег; — запозичення з фран¬ 
цузької мови; фр. Ьаготеіге утворено 
Бойлем у 1665 р. з гр. |3ар0£ «тягар, 
вага», спорідненого з рарое «важкий» 
і рєтрог «міра»; припущення (Фасмер 
І 128) про польське посередництво сум¬ 
нівне.— Шанский ЗСРЯ І 2, 46; Бац- 
гаі 75.— Див. ще барій, метр. 
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барон, баронеса, баронство; — р. бр. 
болг. барон, п. ч. вл. Ьагоп, слц. слн. 
Ьагоп, м. барон, схв. барон; — запози¬ 
чення з французької мови; фр. Ьагоп 
походить від франк, (двн.) *Ьаго «віль¬ 
ний; воїн», спорідненого з дісл. Ье^азк 
«сперечатися», псл. *Ьогіі «бороти», укр. 
бороти.— СІС 89; Шанский ЗСРЯ І 2, 
47; Преобр. І 17; Зкок І 113; Паихаї, 
75; К1и§е—Міігка 53.— Див. ще бо¬ 
роти. 

барс (зоол.) «ірбіс, Іїпсіа ипсіа», 
барса «тс.» Пі, ст. барсовим (1555); — 
р. бр. барс, п. Ьагз «тс.», слн. Ьагз «пан¬ 
тера»; — запозичення з тюркських мов; 
туркм. уйг. барс «тигр, пантера», каз. 
барьіс «пантера, тигр, леопард», тур. 
рагз «пантера» виводяться з іранських 
мов.— СІС 89; Шанский ЗСРЯ І 2, 48; 
Фасмер І 128; Шипова 62; Дмитриев 555; 
ЬокоізсЬ 21; Мікі. ТЕ1 II 140. 

баруля — див. бар1. 
бархан1 «нанесений вітром піщаний 

горб у пустелі або в степу»; — р. бр. 
бархан, п. ч. слц. ЬагсЬап (з рос.); — 
запозичення з казахської мови; каз. 
бархан «тс.», споріднене з уйг. барган 
«ідучий, рухомий горб», є похідним від 
тюркського дієслова бар «рухатися».— 
СІС 89; Шанский ЗСРЯ І 2, 49; Фас¬ 
мер—Трубачев І 129; Преобр. І 18; 
51. ^уг. оЬсусЬ 69; Дмитриев 564. 

бархан2 (заст.) «бумазея», [барханна] 
«одяг з бумазеї» Я, [барханя] «хустина» 
О, бархат «оксамит» СУМ, Ж, [барха- 
тйн] «рід тканини», бархатка СУМ, 
Ж, Ібархіт] «байка» МСБГ, [бархотйна] 
«бархатна тканина» Я, [бархатйнний] 
«зроблений з бархату», бархатистий, 
[бархотний] «з бархату» Ж, ст. барха- 
новий (1615), бархатном (XVIII ст.); — 
р. [баракан], баркйн, бархат, бр. [бар- 
кан], п. ЬагсЬап, Ьагакап «лляно-бавов¬ 
няна тканина», ч. ст. слц. ЬагсЬап «бу¬ 
мазея», ЬагсЬеі, вл. ЬагсЬепі, болг. 
бархет, м. бархет, слн. ЬагсЬа(п)і, 
Ьагкап «тс.»; — запозичення з західно¬ 
європейських мов; н. ВагсЬепі «бума¬ 
зея», іт. Ьаггасапо, Ьагасапе «види тка¬ 
нини», гол, Ьагкаап «вид тканини», фр. 
Ьаггасап «груба тканина» походять від 
ар. Ьаггакап «груба тканина».—Мака- 
рушка 5; Шанский ЗСРЯ І 2, 49; Фас¬ 

мер І 123; НоІиЬ—Буег 93; Засіп.— Аііг. 
У\УЬ. І 245—246; Вегп. І 44; ЕокоізсЬ 
21.— Пор. баркан. 

[барцьожки] «бахрома навколо хус¬ 
тини» Я, [барцьошка, парцьошка] «тс.»;— 
очевидно, первісним варіантом є форма 
парцьошка (<*парцьожка), в якому 
кінцеве -{ьо)жка, можливо, викликане 
впливом семантично близького стьожка; 
може бути зіставлене з перс, рогге 
«ворс; бахрома» або з тур. раг^а «шма¬ 
ток; клаптик; частина», яке, в свою 
чергу, походить від перс, рагса «шмато¬ 
чок; частка». 

[баршавйк] «сорт соусних кабачків» 
Дз; — неясне; можливо, результат за¬ 
своєння і асиміляції молдаванами укр. 
*борщовйк «сорт кабачків, що кладуть 
у борщ» як молд. [*боршовйк] (пор. молд. 
борш «борщ», рум. Ьог$ — з укр. борщ) 
з наступним зворотним запозиченням 
і відповідними фонетичними змінами 
в українських говірках. 

[баршан] «оксамит», [баршун] «свят¬ 
кова матерія до капелюхів ВеУг; вид 
трав’янистої рослини ВеЛ», [баршниця] 
«вид рослини» ВеЛ, [баричанищ\ «тс.» 
ВеЛ, ст. баршоновьіи «оксамитовий» 
(XVIII ст.); —слц. Ьагзйп «оксамит», 
схв. баршун, Ьагзоп «тс.», Ьагзйпак «вид 
рослини»; — запозичення з румунської 
або угорської мови; рум. [Ьаг$6п] «ок¬ 
самит» походить від уг. Ьагзопу «тс.», 
запозиченого з якоїсь тюркської мови 
(пор. у тюркському словнику Махмуда 
Кашгарського Ьагсип «шовк», яке ви¬ 

водиться з перської мови, зокрема зі¬ 
ставляється з перс. аЬгезіш «шовк»).— 
Балецкий Зі. зі. 9, 388; Уіпсепг 9; 
БІЖМ 69; МІЧТЕЗг І 254; Вагсгі 17; 
Разапеп УегзисЬ 34, 63.— Пор. парча. 

бас «низький голос; музичний ін¬ 
струмент», басило «дуже гучний, силь¬ 
ний бас; [чоловік з грубим голосом Я]», 
[басок] «басова струна» Пі, басиста «той, 
хто грає на контрабасі», басйстий 
«[тс.]; басовитий», басовйтий, басйти, 
[басувати] «мурчати; підтакувати», баса 
«басом», збаса «тс.», підбасок «баритон», 
підбасовувати «підтакувати», ст. бась 
(XVIII ст.); — р. бр.болг, м. бас, п. ч. 
слц. вл. нл. Ьаз, схв. бас, слн. Ьаз; — 
через польську мову запозичено з ні- 
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мецької, французької або італійської; 
н. Вазз «низький голос; смичковий ін¬ 
струмент», фр. Ьаззе «низький голос» 
походять від іт. Ьаззо «тс.», яке відпо¬ 
відає нар.-лат. Ьаззиз «товстий; низь¬ 
кий», можливо, запозиченому з оск- 
ської мови.— СІС 89; Шанский ЗСРЯ 
12. 51: Фасмео І 129: Поеобо. І 19: 
НйШ-ШогіЬ 17; Оаигаі 77; К1и£е— 
Міігка 54; Егпоиі—Меіііеі І 67. 

басаман «смужка з тканини, смуга 
на тілі від удару», [басейман Я, басаму- 
га\ «тс.», [басамага] «знак від побоїв» 
0, [басамднка] «крайка, тасьма», [ба- 
самунка, басанунка] «тс.», [басанунча] 
«мала крайка», [басаманити] «робити 
синяки, бити до синяків» Пі, ст. баса- 
лань «облямівка, галун» (1718); — ви¬ 
дозмінені запозичення з польської мови; 
п. [Ьазапшпу] «облямівка, галун», раза- 
шап, разагаоп, ст. разешап «тс.» похо¬ 
дять від фр. раззешепі «позумент, га¬ 
лун, обшивка»; раніше фр. раззешепі 
виводилось через іт. раззашапо від ісп. 
разатапо «край, балюстрада» (Преобр. 
І 18), тепер воно вважається похідним 
від фр. раззег «проходити» (Оаигаі 
536).— Див. ще пасаж.— Тимч. 60.— 
Пор. басан2, пасаман. 

[басамання] «домашнє начиння»; — 
пов’язане з басаман «смужка тканини, 
тасьма»; тасьмою (рос. басон) оздоблю¬ 
вались домашні меблі.— Даль І 53. 

[басан1] «сап’ян» Ж;—запозичення 
з французької мови; фр. Ьазапе «тс.» 
походить від пров. Ьагапа «тс.», пов’я¬ 
заного з ісп. Ьабапа «вичинена бараняча 
шкіра», яке зводиться до ар. Ьісіапа 
«підкладка».— Піскунов 13; Оаигаі 76; 
ОатіПзсЬе§ 89. 

[басан2] «облямівка сукні»; — р. ба¬ 
сон «тасьма; позумент; кант, галун»; — 
ставиться в зв’язок з діалектним варі¬ 
антом н. Розатепі «позумент», яке по¬ 
ходить від фр. раззешепі «тс.»; в укра¬ 
їнській мові, очевидно, є результатом 
видозміни слова басаман, яке зазнало 
впливу з боку [басан1].— Фасмер І 131; 
Преобр. І 18.— Див. ще басаман. 

[басань] «крита галерея навколо цер¬ 
кви»; — можливо, результат видозміни 
форми опасання «тс.», похідної від пас 
«пояс»,— Див. ще пас1. 

[басаран] (бот.) «айстра, Азїег атеї- 
Іиз Ь.» ВеНЗн, [басантйр, базандйр] 
«тс.» ВеНЗн; — неясне. 

басарйнка «подарунок, хабар», \ба- 
сарйнок, басарймок, басаврйнок] «тс.», 
[басарунок] «корм, який дають корові 
під час доїння; додаток до зарплати», 
базарйнка «подарунок, хабар; гости¬ 
нець з базару», ст. басарунокт> «вина¬ 
города за побої» (XVII ст.); — р. [баса¬ 
рйнка] «панщина, праця за оренду зем¬ 
лі», п. Ьазагипек «винагорода, відшкоду¬ 
вання; хабар», ст. Ьезегипек, Ьазагупек 
«тс.»; — через польську мову запозиче¬ 
но з німецької; свн. Ьеггегип^е «виправ¬ 
лення» є похідним від прикметника 
Ьеггег «кращий» (нвн. Ьеззег), пов’яза¬ 
ного з нвн. Ьазз «дуже, надзвичайно», 
двн. Ьаг, дангл. Ьеі «тс.», спорідненими 
з снн. Ьаіе «перевага», дісл. Ьаії «тс.», 
двн. Ьагеп «поліпшуватися», гол. Ьаіеп, 
дангл. Ьаііап «тс.».— Тимч. 60; Фасмер 
І 130; Вгііскпег 17; К1и£е—Міігка 54, 70. 

басейн; — р. бассейн, бр. болг. ба¬ 
сейн, п. Ьазеп, ст. Ьазуп, ч. слц. слн. 
Ьагеп, вл. Ьазепк, м. басен, схв. басен, 
базен; — запозичено через російську 
мову з французької; фр. Ьаззіп (< Ьа- 
зіп < слат. *Ьассїпит) «басейн» похо¬ 
дить від слат. Ьасса «посуд для води».— 
СІС 89; Шанский ЗСРЯ І 2, 53; Фасмер 
І 132; Оаигаі 77.— Див. ще бак.— Пор, 
басйн. 

[басетля] «віолончель», [басетня] 
«тс.», [басетник] «віолончеліст», [басоля] 
«віолончель»; — р. [басоля] «басовий гу¬ 
док», бр. басзіпля «контрабас», басоль 
«тс.», п. Ьазеііа «контрабас; товста жін¬ 
ка», ч. Ьазеіі «віолончель», Ьазеіка «мала 
віолончель»; — через польську мову за¬ 
позичено з італійської; іт. Ьаззеііо «не¬ 
великий контрабас» є похідним від Ьазза 
«контрабас».—81. \хгуг. оЬсусЬ 71; Вгііскг 
пег 17; 8\¥ І 103.— Див. ще бас. 

[баси] «смуги», [збасувати] «побити 
до синяків» Ж; — результат спрощення 
слова басамани «смуги» під впливом 
паси.— Див. ще басаман, пас. 

[басйн] «яма для зберігання дощової 
води на поливання городини» Ва, [ба- 
сина] «тс.» Ва, Дз; — п. Ьазуп «басейн, 
водозбірна яма»; — через польську мову 
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запозичено з французької.— Див. ще 
басейн. 

[баска] «довга кофта з оборками Я; 
жіночий жакет, пошитий в талію Дз»; — 
р. баска «широка оборка на платті; 
[кофта в талію]»; — запозичення з фран¬ 
цузької мови; фр. Ьазчие «оборка» є ре¬ 
зультатом видозміни під впливом Ьа$- 
^шпе «широка сукня» давнішої форми 
Ьазіе «оборка», яке походить від іт. 
Ьазіа «складка», пов’язаного з дієсло¬ 
вом Ьазііг «зшивати», похідним від 
франк. Ьазі«кора», *Ьа$1]ап «працювати 
з корою», споріднених з нвн. Вазі 
«лико», двн. дісл. Ьазі, дангл. Ьаезі 
«тс.», можливо, також лат. Їазсіа «за¬ 
в’язка», сірл. Ьазе «нашийна пов’язка», 
іллір. Решта «взуття»; думка Шан- 
ського про походження р. [баска] від 
р. [баса] «краса» здається сумнівною.— 
Шанский ЗСРЯ І 2, 51; Баигаї 77, 78; 
Кіи£е—Міігка 55. 

баскак «татарський збирач податків 
на Русі; татарський урядовець»; — р. 
бр. баскак, др. баскак'ь, п. ч. Ьазкак; — 
запозичення з давньотатарської мовн; 
тат. ст. баскак «тс.» задовільного пояс¬ 
нення не має; можливо, воно є запози¬ 
ченням з половецької мови; менш пере¬ 
конливим є пояснення др. баскакт» (Фас- 
мер І 131; Преобр. І 18) як запозичення 
з чагатайської або іншої тюркської 
мови, в якій воно мало бути утвореним 
від тюркського кореня Ьаз «давити» 
і мало означати «гнобитель».— СІС 90; 
Аракин Тюркизмьі 115—117; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 51—52; Дмитриев 526; Семе- 
нов ИАН ОЛЯ 6/2, 137—146; Засіп.— 
Аііг. У\УЬ. І 256—257; Разапеп Уег- 
зисЬ 64.— Пор. басма. 

[баскалйчитися] «чинити опір; пру¬ 
чатися, комизитися», [баскалйти] «рва¬ 
тися, квапитися, хапатися» Ж, [баска- 
литися] «пручатися, метатися, рватися» 
Пі; — р. [Заскалиться] «ламатися, ма¬ 
ніритися, красуватися, кокетувати», 
[базгала] «пустун, гульвіса, жартівник», 
[базгальничать] «дуріти, пустувати»; — 
очевидно, похідне від основи псл. Ьаз-, 
збереженої в р. [бас] «прикраса», [баса] 
«краса» і, мабуть, спорідненої з дінд. 
ЬЬазаЬ «світло, блиск», ЬЬазаіі «світить, 
блищить», оскільки припущення про 

запозичення р. [бас, баса] з мови комі 
викликає сумніви; на словотвір і україн¬ 
ські значення могли вплинути близькі 
за звучанням форми іншого походжен¬ 
ня. — Фасмер І 129—130. 

баскетбол, баскетболіст-, — р. бр. 
баскетбол, п. вл. слн. ЬазкеІЬаІІ, ч. 
слц. нл. ЬазкеіЬаІ, болг. баскетбол; — 
нове запозичення з англійської мови; 
англ. Ьазкеі-Ьаіі складається із слів 
Ьазкеі «корзина», яке походить, оче¬ 
видно, від вал. Ьаз^есі «чаша, корзина» 
(пор. запозичене з бритської мови лат. 
Ьазсаисіа «чаша, полоскальниця») і Ьаіі 
«м’яч», запозиченого з французької мо¬ 
ви.— СІС 90; Шанский ЗСРЯ І 2, 52; 
N30 234; ЇУаІсІе—Ноїш. І 97.—Див. 
ще бал2. 

басма «[чорна шовкова хустка на 
шию Я, Ж]; (іст.) грамота татарського 
хана»; — р. басма «зображення татар¬ 
ського хана; печать, знак; турецька 
повсть; [тасьма]», бр. басма «лист хана», 
болг. басма «тонка хустина; набивна 
тканина», м. басма «ситець», схв. басма 
«вид полотна»; — запозичено давніше 
з татарської і пізніше з турецької мов; 
тат. басма «тиск», тур. Ьазша «друку¬ 
вання, ситець» походять від спільно- 
тюркського кореня Ьаз «тиснути, да¬ 
вити».— СІС 90; Шанский ЗСРЯ І 2, 
52; Фасмер І 131; Дмитриев 526; Засіп.— 
Аііг. УЇУЬ. і 256; Вегп. І 45; Мікі. 
ТЕ1 І 257; Казапеп УегзисЬ 64.— Пор. 
баскак. 

[басні] «теревені, пусті балачки» Ж;— 
р. басня «байка», баснь «тс.», п. Ьазп 
«оповідь, переказ», ч. слц. Ьазеп «вірш», 
вл. Ьазпіса «байка», нл. Ьазеп «вірш», 
заст. Ьазпіа «байка», болг. басня «тс.», 
м. басня «тс.; [замовляння, заклинання]», 
схв. басма «магічне слово, заклинання», 
басна «байка», слн. Ьазеп «тс.», Ьазпа 
«приповідка», стел, бдсмк «тс.»; — псл. 
Ьазпь, похідне утворення з суфіксом 
-зпь від *Ьаіі, Ьа]аіі «розповідати» з іє. 
*ЬЬа- «тс.».— Шанский ЗСРЯ І 2, 53; 
Фасмер І 131; Вегп. І 45;^51а\узкі І 28; 
Впіскпег 18; МасЬек Е8.ІС 47; ЗсЬизіег- 
Зешс РгоЬеЬеД 21; ЗССЯ 1, 161—162; 
ЗІ. ргазї. І 193; Засіп.— Аііг. У\УЬ. І 
120.— Див. ще баяти. 

басоля — див. басетля. 
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баста (виг.) «кінець, досить», бас- 
тувати «страйкувати», забастбвка 
«страйк»; — р. бр. болг. баста «кінець, 
досить (зокрема, в грі в карти)», п. ч. 
слц. Ьазіа «досить», схв. баста, слн. 
Ьазіа «тс.»; — запозичення з італійської 
мови; іт. Ьазіа «досить» є особовою фор¬ 
мою дієслова Ьазіаге «бути достатнім», 
яке розвинулось у народній латині з ети¬ 
мологічно неясного гр. {Засгтау (|3асгта- 
£т) «нести» з семантичним переходом 
«переносити, витримувати; тривати, бути 
достатнім (спочатку в грі в карти)»; 
форма забастбвка запозичена з росій¬ 
ської мови, в якій є похідною від діє¬ 
слова забастовать.— СІС 90; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 53; Фасмер І 132; Преобр. 
І 18; Кораііпзкі 114; НоІиЬ—Буег 94; 
К1и£е—Міігка 55; Ргізк І 225; ВоІ8ас^ 
116. 

бастіон; — р. болг. м. бастибн, бр. 
бастьіен, п. ч. Ьазііоп, слц. слн. Ьазіібп, 
схв. бастйдн; — запозичення з фран¬ 
цузької мови; фр. Ьазііоп «тс.» або по¬ 
ходить від іт. Ьазііопе «форт, бастіон», 
утвореного від Ьазііа «невелика фор¬ 
теця», або є похідним від фр. Ьазііііе 
«укріплення», що виводиться від пров. 
Ьазііба «збудована». — СІС 90; Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 2, 54; Фасмер І 132; Вино- 
градов Очерки 52.— Пор. башта1. 

[бастуня] «бугшприт; (перен.) вели¬ 
кий ніс» Я; — болг. бастун «палка», 
м. бастун, схв. [бастун, баїитун] 
«тс.»; — запозичено з італійської мови, 
можливо, через посередництво ново¬ 
грецької (нгр. рласгтоіт «палиця»); іт. 
Ьазіопе «палка; бугшприт» походить від 
пізньолат. Ьазіит «палка», очевидно, 
запозиченого з грецької мови; гр. 
*Раатоу «носилки» утворено від основи 
Ранта«несу, піднімаю», можливо, 
пов’язаного з раігсо «іду».— Віеіескі, 
Воііеіііпо беїГ Аііапіе Ілп^иізіісо Месіі- 
іеггапео 8, 56—58; БЕР І 35; Оаигаі 
77-78; Ргізк І 225; Таїсіє—Ноіш. І 98. 

басувати «ставати дибки, скакати, 
пустувати, гордо виступати (про коня)», 
баскйй «гарячий, жвавий, шпаркий», 
[басбваний] «галопуючий» Пі, [баско] 
«завзятий працівник; баский кінь» Я; — 
р. [басовать] «басувати», бр. [басоваць] 
«пустувати, дуріти»; — остаточно не з’я¬ 

соване; зіставляється (Даль І 52) з 
р. [баса] «краса». 

[бат1] «батіг Мо; палка», багтога «ве¬ 
ликий батіг», [батура, батурмен] 
«тс.»; — р. [бат] «дрючок», бр. [бат] 
«довгий батіг», п. Ьаі «батіг; тонкий по¬ 
сторонок; тілесна кара, побиття», схв. 
б'йт «молоток, дрючок, батіг», бата 
«тс.», слн. Ьаі (Ьаі) «дрючок, дерев’я¬ 
ний молоток»; — псл. Ьаіь «палка», по¬ 
в’язане з дієсловом Ьаіаіі «бити, ру¬ 

бати»; — очевидно, похідне від іє. *ЬЬМі- 
«бити», з яким пов’язані також галль- 
сько-лат. Ьаііио «б'ю», двн. Ваіи- «бит¬ 
ва», дангл. Ьеаби «тс.», лат. соп-Гиіо 
«збиваю» (Вегп. І 46); зіставлення з 
кімр. ЬаІЬи «бити, рубати» (Фасмер І 
133) непевне, оскільки останнє може 
бути запозиченим з латинської мови 
(АУаІсіе—Ноїш. І 99).—ЗССЯ 1, 167— 
168; 81. ргазі. І 195—196.— Пор. бата¬ 
ти, батіг1. 

[бат2] «вітрильний човен», ст. бать 
(XVII ст.); — походження остаточно не 
з’ясоване; може бути пов’язане з р. 
[бат] «видовбаний з однієї колоди чо¬ 
вен», яке виводиться від дісл. Ьаіг «чо¬ 
вен», що походить від дангл. Ьаі «тс.» 
(Еііз. Меуег 2Г51РЬ 5,144; К1и§е—Міігка 
91; 5кеаІ 54), або з п. Ьаі «вітрильний 
човен», яке походить від іт. Ьаііо 
«човен», Ьаііеііо «тс.» (Вгйскпег К2 48, 
162), що зводиться до того самого дангл. 
Ьаі; Фасмер (І 133) пов’язує р. [бат] 
«видовбаний з однієї колоди човен» 
з [бат] «дрючок», припускаючи почат¬ 
кове значення «колода, стовбур». 

[батайно] «атож, аякже» ВеЗа; — 
результат лексикалізації стверджуваль¬ 
ного виразу ба та айно.— Див. ще 
айно, ба1, та.— Пор. байно. 

[батал] «якийсь городній овоч» Я; — 
очевидно, походить від тур. Ьаііаі 
«покинутий, непридатний» (щодо якоїсь 
несортової овочевої культури), запози¬ 
ченого з арабської мови, де Ьаііаі «по¬ 
ганий, незайнятий» є похідним від діє¬ 
слова Ьаіаіа «бути фальшивим, пустим, 
бездіяльним; припинятися, бути скасо¬ 
ваним».— Пор. байтала. 

[баталев] «збивачка в масничці; по¬ 
суд на молоко Ко», [батал а] «копистка, 
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якою мішають сир» О, [баталей] «зби- 
вачка в масничці», [баталіє О, бателів 
Ж, ботелее] «тс.», [баталіє] «копистка 
для вимішування мамалиги» ДзАтл II, 
{баталюв] «тс.» ДзАтл II, [баталія] 
«колотівка, мішальник» ЕЗб 4; — запо¬ 
зичення з східнороманських мов; рум. 
ЬйШІи «праник для білизни; товкач» 
утворене за допомогою суфікса -йійи від 
основи дієслова Ьаіе «бити», яке похо¬ 
дить від лат. Ьаіі(и)еге «тс.», запозиче¬ 
ного з галльської мови і спорідненого 
з псл. баки, Ьаіаіі, укр. бат, батати.— 
ЗсЬеІисІко 126; Шаровольський 36. за- 
ходозн. 54; Кобилянський Гуц. гов. 82; 
БІЖ-М 74.— Див. ще бат1, батати. 

баталія «бій, битва», баталіст «ху¬ 
дожник, який малює батальні картини», 
батальний, ст. баталія (XVIII ст.); — 
р. болг. баталия, бр. баталія, п. Ьаіа- 
Ііа, ч. Ьаіаііе «утруднення», слц. раіа- 
Ііа «неприємність», схв. батали]а, слн. 
(заст.) Ьаіа1]а; ■— через польське посе¬ 
редництво запозичено з французької 
мови; фр. Ьаіаіііе походить від слат. 
Ьаііиаііа «вид фехтування», пов’язаного 
з Ьаііиеге «бити», можливо, запозиче¬ 
ним з галльської мови.— СІС 90; Шан- 
ский ЗСРЯ І 2, 55; Кораііпзкі 114; Баи- 
гаі 77; Таїсіє—Ноїт. І 99.— Пор. бат1, 
батальйон, батарея. 

батальйон; — р. батальбн, бр. ба- 
тальен, п. Ьаіаііоп, ч. слц. Ьаіаііоп, вл. 
Ьаіаірп, болг. баталидн, м. батали}дн, 
схв. батальбн, слн. Ьаіаііоп; — запо¬ 
зичення з французької мови; фр. Ьаіаіі- 
іоп походить від іт. Ьаііа§1іопе, утворе¬ 
ного від Ьаііа§1іа «військова частина; 
бій, битва», що походить від лат. Ьаі¬ 
іиеге (> Ьаііеге) «бити», запозиченого 
з галльської мови.— СІС 90; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 55; Смирнов 57; Виноградов 
Очерки 52; Фасмер І 133; Преобр. І 19; 
Паигаі 78; Таїсіє—Ноїт. І 99.— Див. 
ще бат1, батати,— Пор. баталев. 

батарея (військ., тех.), батареєць, 
ібаталерія] «батарея» Я, ст. батерія 
(XVIII ст.); — р. болг. батарея, бр. 
батардя, п. Ьаіегіа, ч. Ьаіегіе, слц. 
Ьаіегіа, вл. Ьаіегі]а, м. батери}а, схв. 
батерща, слн. Ьаіегїіа;—запозичення 
з німецької або французької мови; фр. 
Ьаііегіе (звідки і нім. Ваііегіе) пов’язане 
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з дієсловом Ьаііге «бити», яке походить 
від лат. Ьаііиеге (> Ьаііеге).— СІС 90; 
Москаленко УІЛ 49; Шанский ЗСРЯ 
І 2, 55—56; Фасмер І 134; Преобр. І 19; 
БаигаІ 78.— Див. ще батальйон. 

[батати! «різати великими кусками, 
батувати, панахати» Ме, батувати «тс.; 
[бити Пі]», [батальня) «бительня» Ме, 
[ібатала, батальнйця] «тс.» Ле, [батав- 
ний 1 «задерикуватий, упертий» Ж, [роз- 
батати] «розірвати, розпанахати»; — 
р. [батовать] «бити, вдруге обмолочу¬ 
вати (зерно)», [ботать] «стукати, то¬ 
рохтіти», др. батати «бити, ударяти», 
схв. батати «бити, стукати»;— псл. Ьаіа- 
іі «бити», пов’язане з іменником Ьакь; — 
споріднене з двн. Ваіи- «битва», дангл. 
Ьеасіи «тс.», галльсько-лат. Ьаііио «б’ю», 
можливо, також лат. соп-ЇОіо «збиваю»; 
іє. *ЬЬІі- «бити».— ЗССЯ 1, 164—165; 
51. ргазі. І 194; Засіп.— Аііг. У\УЬ. 
І 70, 72—73; Вегп. І 46.— Пор. бат1, 
батіг1. 

батист (вид тканини); — р. м. ба- 
тйст, бр. батист, п. Ьаіузі, ч. слц. 
вл. Ьаіізі, болг. батйста, схв. батист, 
слн. Ьаіізі; — запозичення з французь¬ 
кої мови; фр. Ьаіізіе «тс.» походить від 
ст. (зоіе, іоііе) Ьаііззе (ЬаіісЬе) «сорт 
шовку, полотна», утвореного від основи 
*Ьаі-, поки що не ідентифікованої; по¬ 
милково виводилось (Пашаі 78; Фас¬ 
мер І 134; Шанский ЗСРЯ І 2, 56) від 
власної назви Варіізіе, імені вигаданого 
фламандського майстра XIII ст., який, 
нібито, уперше виготовив цю тканину.— 
Саті1І5сЬе£ 93; НбИег 2ГКРИ 80, 455— 
464. 

батіг1, [батій] ЛЧерк, [батіжє] «ба¬ 
тоги, довгі стебла, вуса у рослин» Ж, 
[батбжжя] «батоги, нагаї», батожилно 
«пужално», батожйна, [батбжник] «той, 
що займається лише батогами і кіньми» 
Ж, [батуг] «батіг» ДзУЗЛП, [батуга1 
«великий батіг», батожйстий, батожи¬ 
ти; — р. батбг «палка, хворостина, 
батіг», др. батогь «батіг», п. Ьаіо§ 
«иагай, канчук», ч. ст. ЬаіоЬ «батіг», 
стел. сатсгТі «тс.»; — похідне утворення 
від бат «палка» з тим самим суфіксом 
-о§-, що і в слові пиріг', спроба пов’я¬ 
зати з тюрк. Ьоіцк, Ьисіак «гілка, сук» 
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(Мікі. ТЕ1 І 17; Зїа^зкі І 28; Добродо- 
мов Зтимология 1967, 253—258) зда¬ 
ється менш обгрунтованою.— Дзендзе- 
лівський УЗЛП 18—20; Шанский ЗСРЯ 
І 2, 56—57; Фасмер І 134; Преобр. І 
19; IIііпзкі] РР 13, 498; Вгйскпег 18; 
ЗССЯ 1, 165—166; 51. ргазі. І 195; 
5ас1п.— Аііг. УАУЬ. і 73—74; Вегп. 
І 46.— Див. ще бат1, батати. 

[батіг2] (бот.) «СЬопсІгіїїа ]'ипсеа 1^.; 
зміячка, Зсоггопега гозеа Ш. К.» Г, 
Мак, [батіжки] «підмаренник, Оаііиш 
уегит Ь.; цикорій, СісЬогіит іпіуЬиз 
Ь.» Мак, [батіжник] «цикорій; ферула, 
Региіа Ь.» ВеНЗн, ВеЗа, Мак, [батіжок] 
«цикорій»Мак, [батоги] «тс.; хондрила» 
Г, Ж, Мак, [батошки] «свербіжниця, 
Кпаиііа агуепзіз Ь. (ЗсаЬіоза агуепзіз 
Ь.); вероніка колосиста, Уегопіса зрі- 
саіа Ь.» Мак; — р. [батоги] «голубий 
цикорій»; — назви пов’язані з батіг1 
і мотивуються, головним чином, подіб¬ 
ністю стебел (іноді коренів) відповідних 
рослин до батогів.— Заверуха 124; Мер- 
кулова Очерки 119—120; МасЬек Ігп. 
Г05І1. 236.— Див. ще батіг1. 

[батка] «виткана кольорова смуга 
(на домотканих виробах)» Ме, [батка- 
тий] «різнокольоровий» (шовк) Я; — 
п. Ьаі «тонкий посторонок»; — очевидно, 
пов’язане з дієсловом [батйти] «вату¬ 
вати», давніше «ударяти» через значення 
«бич, нагай, мотузка, стьожка» або без¬ 
посередньо через значення «ударяти ля¬ 
дою (під час ткання)».— Див. ще бата¬ 
ти, бат1. 

[батлама] «різноманітна болотяна тра¬ 
ва; всяка всячина; сміття» Я, [батлаук] 
«бур’ян, переважно болотяний» Я, Дз, 
Мо, [батлаві/к] «трава з роду осок» Дз, 
ібатла^ка] «тс.» Дз; — р. [батлаук] «тя¬ 
гуча трава», [батлафка] «невелике бруд¬ 
не болото», [батмак] «тс.»; — запозичен¬ 
ня з якоїсь тюркської мови; компонент 
бат- зводиться до тур. крим.-тат. Ьаі 
«грузнути, в’язнути, тонути», тур. Ьаіак 
«болото, трясовина», Ьаіакії «болотис¬ 
тий»; пор. р. [басальїк] «болотяний, кис¬ 
лий грунт», [басалук] «тс.» (Фасмер І 
130).— Казапеп УегзисЬ 65.— Пор. пат- 
лама. 

[батлан] (бот.) «стрілиця, 5а§іііагіа 
за^ііШоІіа Ь.» Мак; — р. [батлан] 

«тс.»; — очевидно, пов’язане з [батлама] 
як назва болотяної рослини; менш пере¬ 
конливе виведення (Меркулова Очерки 
133—134) від тат. Ьаітапа^ «водяний 
горіх, Тгара паіапз Ь.» як похідного 
від Ьаітап «міра ваги; повний горщик, 
глечик».— Див. ще батлама. 

[батлачик] (бот.) «китник, Аіоресц- 
гиз пі^гісапз Ногпеш.; Аіоресигиз рга- 
іепзіз Ь.; Аіоресигиз гиіЬепісиз АУеіпт.» 
Мак, [батлачок] «Аіоресигиз гиіЬепісиз» 
Мак; — р. батлачок «тс.», [батлачик] 
«водяний горіх, Тгара паіапз Ь.; стрі¬ 
лиця, За^іііагіа Ь.; зміячка, Зсоггопега 
Ь.», бр. батлачьік «китник»; — очевидно, 
пов’язане з [батлама] «болотяна трава», 
[батлавук] «трава з роду осок»; назва 
може бути зумовлена вологолюбністю 
китника.— Див. ще батлама. 

батова (заст.) «запорозька валка 
в’ючних коней; лава, ряд; загін, партія; 
кілька пар волів цугом; [юрба; валка]», 
[батава] «тс.», [батівня] «валка в’ючних 
коней», [батбвня] «тс.» Пі, Ж, [батовня] 
«юрба» Я, [батовйй] «в’ючний», [бато- 
вати] «робити батову; зв’язувати коней 
поводами» Пі, [батувати] «тс.; брати 
в полон» Ж; — п. [Ьаіо\УПІа] «валка по¬ 
в’язаних в’ючних коней» (з укр.), Ьаі 
«тонкий посторонок»; — очевидно, по¬ 
хідне від *бат «посторонок, повід» (пор. 
п. Ьаі «тонкий посторонок»), пов’язаного 
з бат «нагай, батіг, палка».— Див. ще 
батати, бат1.— Пор. батка. 

батон «білий хліб довгастої фор¬ 
ми»; — р. бр. батон «тс.»; — запози¬ 
чено з французької мови через росій¬ 
ську; фр. Ьаіоп «палка» є похідним від 
пізньолат. Ьазіит, очевидно, запозиче¬ 
ного з грецької мови.— Шанский ЗСРЯ 
І 2, 57; баигаі 78; \Уа1сіе—Ноїт. І 99.— 
Див. ще бастуня. 

батрак, батрацтво, батрачити, ба¬ 
тракувати; — р. бр. батрак; — оче¬ 
видно, запозичення з татарської мови; 
тат. батрак «найманий робітник» за¬ 
гальноприйнятого пояснення не має; 
вважається (Радлов IV 2, 1516) запози¬ 
ченням з російської мови; р. батрак 
виводиться також (Соболевский РФВ 
70, 1913, 77; Фасмер І 134—135) від 
р. [батьірь] «підрядчик в артілі крюч- 
ників», яке походить від тат. батьір 
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«силач, молодець».— Шанский ЗСРЯ І 
2, 57; Преобр. І 19. 

батувати1 — див. батати. 
батувати2 — див. батова. 
[батурйнка] «вид верхнього жіно¬ 

чого одягу» Г, Ж; — утворено від назви 
міста Батурин, звідки походив зразок 
відповідного одягу.— Грінч. І 33. 

[батюта] «юнак з особливостями ди¬ 
тини» Ж; — новотвір афективного ха¬ 
рактеру, можливо, пов’язаний з батько 
(пор. вираз батьків синок). 

батяр, батярувати —див. бетяр. 
батько, батя, [батьо Ж, батусь Ж, 

батюк Я1, Ібатюхна] «батенько» Я, 
батюшка «піп» (з рос.), бйтьківщйна 
СУМ, Ж, батькувати «лаяти батька; 
бути батьком», безбатченко «позашлюб¬ 
ний син», [побагпько] «прийомний батько» 
Ж, [побатькатися] «стати в стосунки 
батька й сина»; — р. батя, батька 
«батько», [батко] «тс.», [бат] «брат», 
бр. [бацька], др. батя «батько», ч. Ьаі’а 
(звертання до простакуватого чоловіка), 
слц. ЬаГа «дядько; [батько; старший 
брат]», болг. баща «батько», [бате] 
«старший брат», м. бате, батко «тс.», 
схв. бата «братик», бака «тс.», [бача] 
«батенько, свекор», баштина «батьків¬ 
щина»; — очевидно, псл. Ьаіа, Ьаі]'а, 
яке може бути зіставлене з дінд. рііа 
«батько», лат. раїег, гр. лат-^р «тс.»; 
вважається також результатом фонетич¬ 
ного спрощення псл. Ьгаігь «брат»; зна¬ 
чення «батько» в такому разі розвину¬ 
лось уже після спрощення; думки про 
запозичення з іранських мов (Соболев- 
ский РФВ 64, 149), про субстратне бал- 
канське походження (Роїйк Р31 18, 28), 
як і про запозичення з тюркських мов 
(Мікі. ЕАУ 8), недостатньо обгрунтова¬ 
ні.— Бурячок 10—23; Трубачев Терм, 
родства 21, 195; Шанский ЗСРЯ І 2, 
58—59; МасЬек Е5.ІС 48; БЕР І 37; 
5кок І 86; ЗССЯ 1, 163—164; 51. ргазІ. 
І 196—197; Засіп.— Аііг. У¥Ь. І 224— 
226; Вегп. І 45—46. 

баул «дорожній сундук», [баула] «шкі¬ 
ряна сумка» Я, [багул] «тюк» Пі, ст. 
бавулг (1748), баулець (1722); — р. бр. 
баул, болг. баул, схв. баул, Ьайї, 
[бщул]; — запозичення з італійської 
мови; іт. Ьаиіе «скринька для білизни, 
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чемодан» походить від тюрк. Ьаиі «сун¬ 
дук».— СІС 91; Шанский ЗСРЯ І 2, 
59; Фасмер І 135—136; Преобр. І 20; 
5кок І 123; ІМіесіегтапп 2151РЬ 1449. 

бах1 (вигук для передачі звуку від 
удару, пострілу, сильного тріску), ба¬ 
хати, бахкати, бахкало «хлопавка»; — 
р. бр. бах, п. слц. Ьасії, ч. ЬасЬ, схв. 
бахйт «стук, грюкіт»; — псл. Ьахь, зву¬ 
конаслідувальне утворення.— Шанский 
ЗСРЯ І 2, 59; ЗССЯ 1, 134; 51. ргазї. І 
180.— Пор. бабах, бех, бух. 

[бах2] «бахур» ВеБ; — очевидно, за¬ 
позичення з польської мови; п. ЬасЬ 
«бахур» є результатом скорочення слова 
ЬасЬог «тс.».— Див. ще бахур. 

• [баха] «випуклість, складка» Ж, [ба- 
хастий] «опуклий, зморшкуватий» Ж;— 
не зовсім ясне; можливо, пов’язане, як 
запозичення, з свн. ЬасЬе «стегно, око¬ 
рок», що є варіантом форми Ьаске «тс.», 
від якої походить фр. ст. англ. Ьасоп 
«бекон»; з другого боку, може бути по¬ 
в’язане з п. [ЬасЬогг] «пузо», [ЬасЬога] 
«тс.», ч. слц. ЬасЬог «пузо, рубець (час¬ 
тина шлунка жуйних тварин)», болг. 
[бахур] «товста кишка (у тварин)», які 
виводяться (Ьазкомгекі К51 26/1, 51— 
57) від псл. *Ьах- «набухати, набря¬ 
кати».— Пор: бахматий. 

[бахйли] «шкіряні штани Мо; галошІ 
для валянок Л», [бахлй] «саморобні га- 
лоші для валянок» Мо; — р. [бахйльї} 
«чоботи з високими халявами, на під¬ 
тяжках», бр. бахільї «постоли»; — оче¬ 
видно, запозичення з південно-західних 
тюркських мов, у яких бахльї (тур. 
Ьа§1і) «зв’язаний» є похідним утворен¬ 
ням від основи бах- (Ьа§-) «зв’язувати, 
з’єднувати»; менш переконливим є ви¬ 
ведення від р. бах, бахать (Шанский 
ЗСРЯ І 2, 59—60) або від слат. Ьасіе 
«вид жіночого взуття», що походить від 
гр. роотбед «вид взуття» (Міккоіа Ве- 
гііЬг. І 82), як і пов’язування з башмак 
(Мікі. Е\\/ 8).— Фасмер—Трубачев І 
136; Вахрос І 63—66. 

[бахмат] «верховий кінь; в’ючний 
кінь» Ж, ст. бахмать (1542); — р. [бах- 
мат] «малорослий міцний кінь», бр. ст. 
бахмать, бохмать, п. ЬасЬшаі «тс.»; — 
не зовсім ясне; вважається запозичен¬ 
ням з татарської (точніше, ногайської) 
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мови, в якій пояснюється як складне 
слово, утворене з пахи «широкий» (перс. 
реЬп «тс.») і ат «кінь», спільнотюрк- 
ського походження^ виводиться також 
(Меп£ез РезізсЬг. Сугеузку] 187—195) 
від тюрк. МаЬтасІ «Магомет».— Труба- 
чев Назв. дом. жив. 57; Одинцов Зтимо- 
логия 1971, 195—201; Сетаров Тюркиз- 
мьі 233—234; Фасмер І 136—137; 5Ш 
180; ЬокоісЬ 11; Мікі. ЕТЛ/ 414. 

[бахматий) «мішкуватий, занадто ши¬ 
рокий (про одяг); неповороткий (про 
людину) Пі», [бахматний] «обвислий, 
присадкуватий; настовбурчений», ст. 
бахматоеатьій «низький, присадкува¬ 
тий» (XVIII ст.); — р. [бахмет] «не¬ 
зграбний, неповороткий», п. [ЬасЬшаіу] 
«мішкуватий, незграбний, занадто широ¬ 
кий», ЬасЬтаїошаіу «низький, присадку¬ 
ватий, пузатий», ЬасЬшаі «пузань»; — 
очевидно, результат контамінації слів 
[баха] «опуклість, складка», [бахастий] 
«опуклий, зморшкуватий» і [бахмат] 
«верховий кінь; в’ючний кінь».— Див. 
ще баха, бахмат. 

[бахмутка] «вид солі»; — бр. [бах¬ 
мутка] «сіль з кримських озер»; — по¬ 
в’язане з назвою міста Бахмут (тепер 
Артемівськ, Донецької обл.), в якому 
здавна були розташовані соляні копа¬ 
лини.— Грінч. І 34; БСЗ 3, 130. 

бахра — див. багор1, 

бахрома «тороки по краю текстиль¬ 
ного виробу», [бахрама] «вид шовкової 
тканини» Ж, бахромчастий «з бахро¬ 
мою», бахромчатий «тс.»; — р. [бахро¬ 
ма] «тороки», болг. махрама «велика 
хустина з узорами», бахрама. «тс.»; — 
запозичення з тюркських мов; тур. 
шакгата «велика хустина з узорами», 
крим.-тат. шахгата «вуаль для жінок» 
походять від ар. шаЬгата «хустина»; 
початкове м чергується з б уже в кип¬ 
чацьких тюркських мовах.— Шанский 
ЗСРЯ І 2, 60; Фасмер І 137; Дмитриев 
527; Преобр. І 20; Мікі. ТЕ1 II 121; 
КогзсЬ АГ51РІ1 9, 654; Казапеп УегзисЬ 
322.— Пор. нафрама. 

[бахтаї «фабричне біле полотно» Ме, 
[бахтдвий] Ме; — р. [бахта] «вид на¬ 
бивної бавовняної тканини; велика фа¬ 
та, покривало», [бафта, пахта] «тс.»; —■>■ 

запозичення з якоїсь тюркської мови; 
чаг. Ьахіа «бавовна», кирг. бакта, 
туркм. уйг. узб. пахта «тс.» походить 
від перс. раЬгіа «тс.».— Фасмер І 137; 
Радлов IV 1138, 1444, 1464; Разапеп 
Уєгбисіі 378. 

[бахтарма] «зворотний бік шкіри», 
[бутурма] «тс.»; — р. бахтарма «нижня 
поверхня гриба; спід, виворіт, зворот¬ 
ний бік шкіри; верхня плівка бересту; 
бахрома», [бахтерма) «нижня поверхня 
гриба»; — задовільного пояснення не 
має; зіставляється з тюрк. Ьазіугта 
«здавлене, стиснене».— іакоЬзоп \Уогс1 
7, 189; Фасмер — Трубачев І 137; 
Преобр. І 56. 

[бахтати] «буйно рости»; — слн. ЬоЬ- 
іеіі, ЬоЬоШі «тс.», ЬоИбі «достаток, над¬ 
мір», ЬоЬоіеп «пишний», ЬоЬоІеіі «бути 
пишним, повним чого»; зіставляється 
також з р. [бахорь) «вихор», схв. [бах] 
«зухвалець», б'ахат «зухвалий», баха- 
тати се «чванитися», слн. ЬаЬаіі зе, 
нл. ЬасЬаз, ЬасЬіаз «тс.», ч. ЬасЬаіу 
«товстий, пузатий»; —походження неяс¬ 
не.—Засіп. —Аііг. V\VЬ. і 76—78; ЗССЯ 
2, 163.— Пор. бухтіти. 

[бахтірувати] (слово, вживане цига¬ 
нами) «навмисне торгувати у цигана 
коня, щоб підбити селянина на купів¬ 
лю» Я; — неясне; можливо, циганське, 
пов’язане з ос. Ьаех «кінь», Ьаехіаегае§ 
«погонич коней» (Абаев ИЗСОЯ І 255— 
256). 

бахур «волоцюга, розпусник; бай¬ 
стрюк; іхлопчисько, єврейська дитина]», 
[бахор\ї«хлопчик, шибеник» Ме, бахурка 
«розпусниця», [бахурня] «дітлашня», 
[бахурча] «малий бахур», [бахуруватий] 
«розпусний», [бахурнятський] «розпус¬ 
ниць кий» Я, бахурувати «розпутничати», 
ст. бахур'Ь «єврейська дитина (1616); по¬ 
любовник (XVIII ст.)», бахор'Ь «єврей¬ 
ська дитина» (XVIII ст.); — р. [бахарь] 
«полюбовник», бр. [бахур] «волоцюга; 
коханець; молодий єврей», [бахар] «ко¬ 
ханець», п. ЬасЬог «вередлива дитина; 
байстрюк»; — запозичення з гебрай- 
ської мови; гебр. Ьахйг «юнак» (первісно 
«вишуканий, красивий»), ід. ВасЬег 
«юнак; учитель» є похідними від діє¬ 
слова Ьахаг «обирати, вибирати». — Фас- 
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мер І 137; ЬокоізсЬ 18; Верхратський 
ЗНТШ 12, 42-43; Оезепіиз 100—101. 

бац (вигук для передачі різкого 
короткого звуку), [бабац], бацати «різ¬ 
ко вдаряти», [бацягпи] «тс.», [бацькати] 
«штовхати, тикати, стріляти», [бацкати] 
«штовхати» ВеЛ; — р. бр. бац, п. Ьас, 
рас, ч. слц. Ьас, м. баца се «брудниться», 
схв. бацати «кидати», бацати «колоти», 
слн. Ьаспїіі (Ьаспііі) «бити, штовхати», 
Ьесаіі «хвицати»; — очевидно, псл. *Ьаі- 
заіі, утворення з елементом-з- від осно¬ 
ви Ьаі- «бити»; менш переконливим є 
виведення (ЗССЯ 1, 118—119) від гіпо¬ 
тетичного псл. *Ьойьсаіі «поколювати» 
або тлумачення бац (Преобр. І 20; Вегп. 
І 37; Фасмер І 138) як звуконасліду¬ 
вального утворення; форма бабац є по¬ 
двоєнням віддієслівного вигуку бац за 
аналогією до бабах (<.бах).— Шанский 
ЗСРЯ І 2, 61; МасЬек Е5.ІС 41.—Див. 
ще батати. 

бацила, бацилярний; — р. бацйлла, 
бр. бацила, ч. слц. Ьасії, болг. м. бацйл, 
схв. бацил, слн. Ьасії; — запозичення 
з німецької мови; н. ВагШиз (мн. Вагії- 
Іеп) «бацила» утворено в XIX ст. на 
основі лат. Ьасіїїит «паличка», що є 
демінутивом від Ьасиїит «палка» (з 
*Ьас-і1от, *Ьас-(с)1от), можливо, спо¬ 
рідненого з гр. рахтрог «палка», Раиттр 
ріа «тс.», ірл. ст. Ьасс «гак, ковінька», 
псл. Ьокь, укр. бік. — СІС91; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 61; ІУаІбе—Ноїт. І 92; 
Меіііеі-Егпоиі І 64; Ргізк І 211—212; 
Вегп. І 68, 69.— Див. ще бік.— Пор. 
бактерія. 

[бацман] «щось велике» Ва, [баца- 
мйн\ «тс.» Ва, [бацан] «велика квасоля, 
великий горох» ВеНЗн, [бецай] «тс.» 
ВеНЗн, [бацар] «товстун» Я; —ч. [Ьас] 
«вид печива», [Ьасап, Ьасап] «тс.; невда¬ 
лий корж»; — можливо, запозичення з 
німецької мови; н. Ваігеп «купа глини, 
товстий кусок» є похідним від дієслова 
Ьаігеп «бути клейким, м’яким», стягне¬ 
ного з *Ьаске2Єп.— МасЬек ЕЗіС 41; 
К1и£е—Міігка 56,— Пор. бецмаи, бець, 
боц. 

Гбацук] «водяний щур» Л, [боцук] 
«тс.» Л; —бр. [бац] «пацюк», п. Ьас 
«вид великих щурів», нл. Ьаіз, Ьаізо 
«кастрований кабан»; — як назва ка¬ 

бана, очевидно, похідне від основи псл. 
Ьаі- «бити» (отже, первісне значення 
«збитий, звалений», пор. рос. боров від 
бороть)', на щурів назва перенесена за 
зовнішньою подібністю їх до поросят,— 
Див. ще4бац.— Пор. пацюк1, паця. 

[бача] «старший вівчар» ВеЛ; — оче¬ 
видно, запозичення з словацької мови; 
слц. Ьаса «тс.», як і п. Ьаса, [Ьасга], ч. 
Ьаса, м. бач, схв. бйч «тс.», а також уг. 
Ьасза «тс.» (з слц.), вважається (МасЬек 
Е8іС 41) давнім словом карпатської 
культури; пов’язується також (Ш§(і- 
кіеяуісг МрІ І 276—277; Сгащ'аіа 201— 
202; Зіа^зкі І 24) з схв. бача «батько, 
старший брат».— Засіп.—Аііг. І 
223—224. 

[бачалка] «бочонок, невелика кадка» 
Я; — неясне; можливо, видозмінений ре¬ 
зультат контамінації слів бочка і бачок. 

бачити, банця «здається», [бача] «ви¬ 
діння» Пі, бачність «обережність», бач¬ 
ний «обережний», [бачлйвий] «тс.; уваж¬ 
ний» Ж, [бачучий] «зіркий», [бачущий] 
«тс.», вибачати «прощати», вйбачити 
«пробачити; [роздивитись, розгледіти 
Кур]», [вбачати] «прощати; помічати», 
завбачити, завбачливий, [знебачки] «не¬ 
сподівано», [знебашки, знеббачка] «тс.», 
[зобачшпи] «попробувати» Кур, [зав¬ 
бач] «на вигляд», недобачати, [недобач- 
ливий] «з поганим зором», [недобачиш] 
«невидимий, неоглядний» Ж, [необачка] 
«безпечність, нерозсудливість», [необач- 
ки] «несподівано» Ж, обачити «поба¬ 
чити, помітити», [обачитися] «видужа¬ 
ти», обачний «обережний», обачливий 
«тс.», [перебачати] «прощати» Ж, перед¬ 
бачати, передбачливий, побачення, про¬ 
бачати «прощати», пробачення, пробач¬ 
ливий, [убачливий] «уважний», ст. бачити 
«пильнувати» (1436); — р. [бачить] «ба¬ 
чити», бр. бачьіць, п. Ьасгус «звертати 
увагу, зважати; (ст.) бачити», ч. [рге- 
Ьасіс] «не помітити», слц. [Ьасії’] «диви¬ 
тись»; — більшість дослідників (Вегп. І 
23—24; Фасмер І 138; Шанский ЗСРЯ 
І 2, 61—62; РісЬЬагсН 32; Зіачузкі І 
24; 51. ргазі. І 174—175) вважає запози¬ 
ченням з польської мови, в якій пояс¬ 
нюється як результат перерозкладу пре¬ 
фіксального дієслова *оЬ-асііі, пов’яза¬ 
ного, нібито, з іменником *око; п. Ьа- 
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сгус виводилось також від іменника *Ьакі 
«очі» (Вгйскпег 10), від гіпотетичного 
*Ьакь «сторож, наглядач, опікун» (Ваи- 
Йоиіп сіє Соигіепау Згкісе 438—439), від 
вигуку здивування Ьа (ЬеЬг-ЗрІачуіпзкі 
№ 26, 166—170), від раіггус «дивитись» 
(МасЬек Е5.ІС 425), а також від ір. 
*аЬі-ах$ауа- «бачити, спостерігати, обері¬ 
гати, пам’ятати» (Трубачев Зтимология 
1865, 43—47); не може бути категорично 
відкинуте і припущення (Маігепаиег 
ЬР 1, 4) про запозичення з турецької 
мови, в якій дієслівна основа Ьак- 
«дивитись, турбуватись, звертати увагу, 
бути обережним» і т. д. є спільнотюрк- 
ською. 

баша «турецький урядовець», ст. 
баша (1595); — р. бр. болг. паша, п. 
Ьазга, разга, ч. раза, слц. Ьа$а, раза, м. 
паша, схв. баша, паша, слн. раза; — 
запозичення з турецької мови з конта¬ 
мінацією турецьких слів ра$а «високий 
урядовець; генерал» (від перс. Ьаза, 
ЬасІзаЬ «губернатор», пор. расізаЬ «мо¬ 
нарх») і Ьа$ «начальник, голова» (спіль- 
нотюркського походження). — Мака- 
рушка 12; Дмитриев 541—542; Преобр. 
II31; ЬокоізсЬ 131; 8кеаї 432; Радлов IV 
1546—1550. 

башибузук; — р. башибузук, бр. ба- 
шьсбузук, п. ЬазхуЬигик, ч. слц. ЬазіЬо- 
гик, болг. башйбозук, м. башибозук, схв. 
башибдз(л)ук, слн. ЬазіЬогйк;— запо¬ 
зичення з турецької мови; тур. Ьа§іЬо- 
2іік «цивільний; солдат Іррегулярної 
військової частини» утворено з основ 
іменника Ьа$ «голова» і прикметника 
Ьогик «зіпсований, поламаний, поруше¬ 
ний, поганий»; первісне значення «про¬ 
паща голова». — Шанский ЗСРЯ І 2, 
62; Дмитриев 528; Зкаї]їс 123—124.— 
Див. ще башка. 

башка «голова» СУМ, Ж, башковй- 
тий «розумний»; — р. башка.', — запо¬ 
зичення з тюркських мов, очевидно, 
через російську; тур. Ьа$ «голова», аз. 
крим.-тат. тат. баш, як. бас, ойр. 
паш «тс.» є спільнотюркською основою; 
форма з -ка утворилась, мабуть, на 
грунті російської мови; менш перекон¬ 
ливе припущення (Фасмер—Трубачев І 
139) про її походження від тюркської 
форми давального відмінка Ьазка.— Ма- 

карушка 5; Козьірев Тюркизмьі 11—13; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 62—63; Преобр. І 
20; Шипова 71; Менгес 97; Дмитриев 
528; БокоізсЬ 22; Казапеп УегзисЬ 64. 

башкир, Башкйрія; — р. болг. баш¬ 
кир, бр. башкір, п. Вазгкіг, ч. слц. вл. 
Вазкіг; — запозичення з тюркських мов; 
башк. тат. башк^урт, узб. башкир і т. д. 
певної етимології не мають; пов’язу¬ 
ються народноетимологічно з тюрк, баш 
«голова» і курт «вовк».— Фасмер І 
139; Дмитриев 493; Казапеп УегзисЬ 64. 

башлйк, ст. башликг (1749); — р. бр. 
башльїк, п. Ьазгіук, ч. Ьазіік, слц. Ьаз- 
Іік, болг. башл'ьк, м. башлак, схв. баш- 
лук, башлик; — запозичення з тюрк¬ 
ських мов; тур. Ьа$1ік, тат. башльїк 
і т. д. є похідними від тюрк. Ьаз «голо¬ 
ва».— Москаленко УІЛ 46; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 63; Фасмер І 139; Дмитриев 
528; Вгйскпег 18; Засіп.—Аііг. УШЬ. І 
254; ЕокоізсЬ 22; Казапеп УегзисЬ 65.— 
Див. ще башка.— Пор. шлик. 

башловка (іст.) «розподіл здобичі; 
[зняття шкури з тварини для приготу¬ 
вання м’яса ЯК Ібашлування] «зняття 
шкури» Я, ст. башловка «розподіл здо¬ 
бичі» (XVIII ст.); — р.. [башловка] «по¬ 
чесний подарунок із здобичі»; — суфік¬ 
сальне утворення від запозичення з ту¬ 
рецької мови; тур. розм. Ьа'зіа «дару¬ 
вати» є результатом спрощення форми 
Ьа§із1а «тс.», похідної від Ьа§із «пода¬ 
рунок», запозиченої з перської мови; 
перс. ЬаЬз «частка, частина» пов’язане 
з ав. Ьа^а- «частка», Ьа^а «бог», дінд. 
ЬЬа^аЬ «обдаровуючий, пан», укр. бог; 
невірне зіставлення Кравчука (ЛБ VIII 
71) з тур. Ьазії «головний».— Радлов 
IV 1453, 1556; Казапеп УегзисЬ 56.— 
Див. ще бог. 

башмак «[черевик ЖІ; (тех.) колод¬ 
ка», башмачник (тех.), ст. бачмаґа«чере¬ 
вик» (1599); — р. бр. башмак, п. [Ьазг- 
шакі] (мн.), ст. Ьазгша^; — запозичен¬ 
ня з турецької мови; тур. Ьа^так «чере¬ 
вик» (пор. тат. башмак «тс.») є або по¬ 
хідним від тюркського Ьа$- «нога» (пор. 
каз. баша «нижня частина ноги, лапа»), 
або результатом семантичної видозміни 
Ьа^шак «однорічне теля»; у технічному 
значенні слово башмак увійшло в укра- 
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їнську мову з російської, у якій є запо¬ 
зиченням з татарської мови.— Моска¬ 
ленко УІЛ 29; Макарушка 5; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 63; Фасмер І 139; Козьірев 
Тюркизмьі 19; Дмитриев 528; Вгііскпег 
10; Засіп.— Аііх. УШ. І 254—255; 
Вегп. І 45; ВеусЬтап № 31/5, 208. 

башта1, [бйхта] «башта», [башня] 
«тс.» Ж, [башнйк\ «баштовий сторож» 
Ж, ст. башта (XVI ст.); — р. башня, 
бр. башта, п. Ьазгіа, ч. слц. вл. Ьазіа, 
схв. ст. Ьазіа; — через чеську і, мож¬ 
ливо, польську мови запозичено з іта¬ 
лійської; іт. Ьазііа «бастіон, фортеця» 
походить від пізньолат. Ьазііа, пов’яза¬ 
ного з дієсловом Ьазіїге «будувати», 
запозиченим з франкської мови, в якій 
*Ьазіїап означало «обплітати тином».— 
Шанский ЗСРЯ І 2, 64; Фасмер І 139; 
3\У І 104; Вгііскпег 18; Вегп. І 45; Но- 
ІиЬ—Ьуег 94; Засіп.— Аііг. У\¥Ь. І 
252—253; Ваііізіі—Аіеззіо І 455. 

[башта2] «висока стара смерека», 
[баштаннйк] «старий смерековий ліс»;— 
неясне; можливо, виникло на грунті ви¬ 
разу типу * баштова смерека, баштовий 
ліс (пор. вираз корабельний ліс); не¬ 
переконливо пов’язувалося з тур. Ьоз- 
іап «город» (Кобилянський Гуц. гов. 
82).— Пор. башта1. 

баштан, [боштбн1 «баштан; гарбуз 
О», баштанник, баштанництво, башта¬ 
нище «поле, на якому був баштан», баш- 
танйсько «тс.» Мо, [баштанйна] «все, 
що росте на баштані» Я, ст. баштан 
(XVIII ст.); — р. бр. [баштан] (з укр.), 
п. Ьазгіап (з укр.), болг. бостан, м. 
бостон, схв. башта; — запозичення з 
турецької мови; тур. Ьозіап «город» по¬ 
ходить від перс. Ьозіап «город, сад; 
баштан», пов’язаного з Ьб «запах».— 
Кобилянський Діалект і літ. м. 243; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 64; Фасмер І 139; 
БЕР І 69; Вегп. І 77; БокоізсЬ 27; 
Ногп 54. 

[баштармак] «дерев’яні вила на 4—5 
ріжків Мо, Дз; дерев’яні тризубі вила 
Кур; тризубі граблі», [поштармак] «тс.» 
Дз; — запозичення з якоїсь тюркської 
мови; пор. тур. Ье$ «п’ять», каз. узб. 
тармак «зубці», каз. уш тармакка 
«вила з трьома ріжками»; виведення від 
тур. Ьозіигтак «бути вільним, очище¬ 

ним» (Дзендзелівський НЗ УжДу 13, 
69) необгрунтоване.— Радлов III 1, 
873.— Пор. бармакй. 

баюра «велика калюжа; вибоїна на 
дорозі; ямка в долівці; [яма, провалля 
До]», [баюр\ «баюра», [байдро] «тс.»* 
[банюра, банюр\ «тс.; глибоко розмите 
місце в річковому березі, глибока яма 
в річці», [балюра] «баюра», [бандюра] 
«тс.; глибока яма в річці», [банджюр] 
«тс.», [банджюра] «ополонка» ВеЛ, баю¬ 
ристий; — п. Ьарго «калюжа, баюра», 
Ьаіига, Ьаіог «тс.», [ЬапІогу] «глибокі 
місця»; — через форму банкіра пов’я¬ 
зується з псл. Ьап]а «яма, заглибина» 
(81а^зкі І 26; Вгііскпег 12).—Толстой 
Сл. геогр. терм. 234.— Див. ще баия3. 

[баюри] (у виразі взяти на б. «взяти 
на плечі, на шию») Ж; — очевидно, по¬ 
в’язане з тур. Ьауіг «горб, схил гори». 

[баюс] «вус», [баїЬса] УЛГ, [баюси] 
ВеЛ, [баюсатий] «вусатий»; — запози¬ 
чення з угорської мови; уг. Ьащзг 
«вус, вуса» етимологічно не з’ясоване.— 
Дзендзелівський УЛГ 62—64; МІМТЕЗг 
І 220; Вагсхі 14.— Пор. бавуса. 

[баютка] «маленька хатина, курінь» 
Ва; — очевидно, запозичення з сербо¬ 
хорватської мови, пов’язане з пересе¬ 
ленням у степову Україну вихідців з 
південнослов’янських територій; схв. 
бщта (б а і та) «барак, колиба», як і 
слн. ЬаДа «хатина, халупа», вважається 
запозиченням з італійської мови; іт. 
Ьаііа «притулок, хатина (в горах)» оста¬ 
точної етимології не має; пов’язується 
з баск. Ьаііа «дома, близько», Ьеііі 
«землянка», фрак. Ьаііа, Ьаііе «шкіряне 
шатро, куртка пастуха», гебр. ЬаііЬ 
«хата».— 5кок І 94; Мікі. Е\¥ 6; Ваііі¬ 
зіі—Аіеззіо І 409.— Пор. ббйтар. 

бая1 «вид сукна», бййка«тс.; фланель; 
зимовий каптан ЕЗб ЗО»; — р. бр. байка 
«товста шерстяна тканина», п. Ьа]'а, 
[Ьа]], Ье]а, Ьаіка «грубе сукно; зимова 
спідниця; товстий каптан; бумазея», ч. 
ра], ра]а «грубе сукно», слн. Ьа]а 
«тс.»; — через польську мову запози¬ 
чено з німецької; нн. Ьаіе (нвн. Воі) 
через гол. Ьааі «шерстяна тканина» 
зводиться до фр. ст. Ьаіе (Ьоіе), яке 
походить від лат. Ьасішз, Ьаіиз «кашта¬ 
новий, гнідий».— КісЬЬаггіі 32; Шан- 
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ский ЗСРЯ 12, 12; Фасмер І 107; 
Преобр. І 12; Вгйскпег 12; МасЬек ЕЗІС 
427; Маїгепаиег 101; К1и§е—МіІ2ка89.— 
Пор. бойк. 

[бая2] «авжеж» О, Ібажати]; — ре¬ 
зультат злиття часток ба і ая «так».— 
Див. ще ба1, ая. 

[баяк] «авжеж, звичайно», [баяґже] 
«тс.» О; — результат злиття частки ба 
і питального прислівника як, паралель¬ 
ний до складеної стверджувальної част¬ 
ки аякже.— Див. ще ба1, як. 

баян (вид музичного інструмента), 
баяніст-, — бр. баян, п. Ьа]ап «тс.»; — 
запозичення з російської мови; р. баян 
є недавнім результатом перенесення на 
інструмент Імені давньоруського співця 
Бояна, пов’язаного, очевидно, з бои 
«бій» і пізніше зближеного з баяти 
«розповідати» (Інакше Менгес 80—82).— 
Шанский ЗСРЯ І 2, 65; Фасмер І 203.— 
Див. ще баяти, бити. 

[баяти] «розповідати; ворожити», 
[байкати] «розповідати (писати) байки; 
балакати», [бай] «казкар» Пі, байка, 
байкар, байкарство, байківнйця «збір¬ 
ник казок і легенд» Ж, [байко] «казкар, 
брехун» Я, баечник «тс.», [байла] «во¬ 
рожбит» Ж, [байло] «тс.» Ж, [байчар] 
«балакун, базіка, пліткар», [бант] «каз¬ 
кар, брехун» Я, [баян] «співець» Я» 
[байкйй] «говіркий» Ж, баєчний, бай- 
бай (приспів колискової пісні), [баю- 
баю, баюлі] «тс.» Я, [забаяч] «заклинач, 
ворожбит, знахар» Ж; — р. баять «го¬ 
ворити», бр. [баиць] «говорити, базі¬ 
кати, плести нісенітницю», др. баяти 
«розповідати байки; чарувати», п. Ьа]ас 
«розповідати казки; базікати, вигаду¬ 
вати», ч. Ьа]Ш «розповідати казки», 
ст. Ьаіі, Ьаіи «тс.», слц. Ьа] «міф», Ьа]ка 
«байка», вл. заст. Ьас «розповідати каз¬ 
ки, говорити нісенітницю», нл. Ьа]аз 
«базікати, розповідати казки», болг. 
бая «замовляю, ворожу», м. бає, схв. 
бЩати «тс.», слн. Ьаіаіі «базікати, 
заклинати, ворожити, пророкувати», 
[Ьа]йІіе] «якісь дитячі пісні», стел, ва¬ 
нти «розповідати байки, замовляти, за¬ 
ворожувати, заклинати»; — псл. Ьа]а- 
іі; — споріднене з дінд. ЬЬапаіі «гово¬ 
рить», заЬЬа «збори», лат. Іагї «гово¬ 
рити», гр. фТ)[х£ (дор. фарі) «говорю». 

вірм. Ьап «слово, мова», пн.-фриз. Ьй- 
Іеп «говорити», дангл. Ьбіап «хвали¬ 
тися»; з іє. *ЬЬа-; невірно пов’язується 
(напр., 51а\у$кі І 25; Шанский ЗСРЯ І 
2, 65) з лит. Ьбіі «звертати увагу», яке 
походить від п. сіЬас чи бр. дбаць І не 
має приписуваного йому іноді при пере¬ 
кладі значення «питати».— Фасмер— 
Трубачев І 140; ЗССЯ 1, 138—139; 51. 
ргазі. І 182; Засіп.—Аіїг. ЛЛУЬ. І 115; 
Вегп. І 39; Вй£а І 584; Ргаепкеї 53; 
МаугЬоІег II 469—470; НоЙЬаизеп 
РВгВ 48, 460; Рокогпу 105—106.— 
Пор. базікати, балакати, баніт, бари, 
барити, басні. 

бгати «складати, згортати; [вити 
(гніздо)]; втискувати, впихати, м’яти; 
робити з тіста пироги, коровай», [бгай~ 
ниця] «жінка, що робить із тіста ве¬ 
сільні хліби», [бгал] «колода для виги¬ 
нання полозів» Ж, [бгаляр] «майстер, 
що вигинає обіддя, полози», [бгальня 1 
«дві вбиті в землю колоди для вигинання 
санних полозів; колодка для вигинання 
рибальських та інших крючків Я», 
бганка «складка, зморшка», [бганок] «па¬ 
кунок», [бгачкйй] «гнучкий», [набгом1 
«напхом, щільно», [обгава] «бгал» Ж, 
[убигати] «втискувати»; — р. [бгать] 
«гнути, м’яти», [бгаться] «протискува¬ 
тися», [обйга] «теплий одяг, ковдра», 
бр. [бгацьі «пхати, тиснути»; — за¬ 
гальноприйнятої етимології не має; вва¬ 
жається (Мїкі. Е\\А 82; Вегп. І 366) 
результатом метатези основи *§ьЬ-аіі 
«гнути»; пов’язується також (Потебня 
РФВ 4, 125; Ильинский РФВ 62, 253— 
254, 259; Масйек ЗІауІа 23, 65; 51. 
ргазі. І 463) з дінд. ЬЬ^аіі «гне», гот. 
Ьіи§ап «гнути», нвн. Ьіе§еп «тс.», лит. 
раЬй£Іі «злякатись», які походять від 
іє. *ЬЬеи£Ь- «гнути».— Фасмер—Труба¬ 
чев І 140.— Пор. гибати, гнути, бігти. 

бджола, [бжола], бджоляник «погріб 
для зимівлі бджіл; сад, де розводять 
бджіл Пі», [бжолянйк] «тс.», бджоляр, 
[бджблня] «бджоли» Я («вулик» ?), 
[бджолйця] «кропива» Мо, бджільнйцтвоу 
[бджолове] «подать з вулика», бджолян- 
кувати «займатися бджільництвом»# 
[пчеля] (с. р.) «бджола» Ж, [пчелята] 
(мн.) Ж, [пчельня] «пасіка» ' Л, Моу 
[пчілка] «бджола», [пчільнйк] «пасіка» 
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Ж, [пчільнйцтво] Ж, [пчола} «бджола», 
[пчолар] «пасічник» ВеУг, [пчолйнець] 
«омшаник» Г, ВеЗн, [пчолйнок] «вулик» 
ВеУг, [молярі «пасічник» Ж, [пчолярня] 
«омшаник» Л, Іпчільнйй Ж, пчільнйчий 
Ж, пчолянйй Ж, пчолячий]; — р. болг. 
пчела, бр. пчала, др. б'ьчела, бьчела, 
п. рвгсгоіа, ст. рсгоіа, ч. слц. Vсе1а, 
вл. нл. рсоіа, полаб. сеій, м. пчела, 
схв. пчела, слн. сеЬеІа, сЬеІа, гЬеІа, 
усеїа, стел, б-ьчелл, еьчелл;—псл. 
Ььсеїа і Ььсеїа;— єдиної етимології не 
має; здебільшого виводилось від звуко¬ 
наслідувальної основи *Ььк-, пов’язу¬ 
ваної з основою Ьйкаїі, Ьосаіі (< Зой¬ 
кай, *ЬоисєІі), і вважалося спорідне¬ 
ним з бик (Мікі. Е\\/ 25; Шіейетапп 
АІ51РЬ 10, 652; Вгйскпег 446; 31. ргазі. 
І 456—457); більш переконливою зда¬ 
ється точка зору Мейє, який пов’язує 
псл. Ььсеїа з лит. Ьіііз «бджола», ЬИе, 
лтс. Ьііе, двн. Ьіпі, Ьїа, нвн. Віепе, ірл. 
ЬесЬ «тс.», що зводяться до основи іє. 
*ЬЬеі- (Меіііеі МЗЬ 14, 362, 476, 477; 
Ргаепкеї 45); у такому разі слов’янський 
звуковий варіант з Ььс- може бути вто¬ 
ринним результатом впливу основи 
*Ьоисеіі; висловлювалась думка (Иль- 
инский ИОРЯС 23/1, 158—162) про 
походження різних звукових варіантів 
назви бджоли у слов’янських мовах 
від окремих звуконаслідувальних коре¬ 
нів: *Ььк-, *Ььк-, *Ььг-, *уьк-, *кьт-, 
*сьЬ;; припускається також (МасЬек 
Е5ІС 679) початкова звукова форма 
*сьЬе!а (слн. сЬеІа), пов’язана з псл. 
сьт-еіь.— Фасмер III 416; Преобр. II 
158; Засіп.—Аііг. НШЬ. 215; ЗССЯ З, 
104—105; Когіпек 136—137; Вегп. І 
116; Рокоту 116; АУаМе—Ноїт. І 
555.— Див. ще бик, буча2. 

бе1 (вигук для відтворення крику 
кози або вівці), бекати «кричати, як 
коза або вівця; погано говорити», [бе- 
котать] «бекати» Л, [бечати] «мекати» 
(про козу) ВеЗа, [бевкати] «бекати» 
(про овець) ВеУг, [бекало] «хто погано 
говорить» Я; —р. [бекать], п. Ье, Ье- 
С2еб, ст. Ьекаб, ч. слц. Ье, вл. Ье, Ьіекаб 
«бекати, кричати», болг. бее, м. бе, 
схв. бб, бекати, слн. Ье; — загально¬ 
слов’янське звуконаслідувальне утво¬ 
рення, паралельне до лтс. Ье, лат. Ьее, 

гр. рт), нвн. ЬаЬ і т. д.— ЗССЯ 1, 183— 
184; 31. ргазї. І 201—202; Вегп. І 48. 

бе2 (вигук для вираження огиди), 
бека (дит.) «гидота», беця «тс.», [бецяти] 
(дит.) «какати», бецькати «тс.»; — р. бя 
(вигук гидливості), б яка «бека», п. Ье, 
ч. Ьакапу, Ьекапу (дит.) «гидкий», [Ье’] 
«тс.», слц. Ьака «гидота», вл. Ьак «гид¬ 
кий», слн. Ьак (дит.) «тс.»; — загально¬ 
слов’янське утворення афективного ха; 
рактеру.— Фасмер І 261; МасЬек Е5ІС 
42—43; 5сЬи$іег-5е\ус РгоЬеЬеД 18. 

бебех1 (вигук для передачі ззуку 
падіння чи удару), [бебевх] «тс.», бебех¬ 
нути «сильно кинути, вдарити; упасти», 
\бебевхнути]«тс.», бебехнутися «упасти», 
[бебесі] (дит.) «упасти, звалитися»; — 
р. [бебех] «удар», [бебехнуть] «ударити 
кулаком»; — звуконаслідувальне утво¬ 
рення, паралельне до бабах.—Ильин- 
ский РФВ 62, 237.— Див. ще бах1, 
бабах. 

[бебех2] «велике черево» О, бебехи 
«перина, подушки (переважно єврей¬ 
ські); нутрощі, тельбухи»; — р. [бебеки] 
«перини, подушки; нутрощі», [бебехи] 
«нутрощі», бр. бзбахі «нутрощі; ган¬ 
чір’я», п. ЬеЬесЬу «нутрощі, тельбухи; 
черево; злиденна постіль, пожитки», 
ЬеЬесЬ, [ЬесЬ] «товста дитина»; — оче¬ 
видно, пов’язане з бабеиіки, бабухатий 
і под.; позбавлене підстав зіставлення 
з баба (Вгйскпег 19) і з бебех (Зіа^зкі 
І 29; Ильинский РФВ 62, 237).— Див. 
ще баба2, бабиці. 

[бебешка] «широка блуза без пояса» 
Ва, [бибеиіка] (заст.) «вид жіночої кофти» 
Дз, [бабеиіка] «тс.» Мо; — очевидно, по¬ 
в’язане з [бебех2] «велике черево» (див.), 

бебрати — див. бабрати, 
бебряний — див. бобер, 
бев (вигук для передачі протяжного 

звучання дзвона), бевкати «дзвонити 
в один дзвін; говорити дурниці», [бев- 
хати] «глухо ударяти»; — звуконаслі¬ 
дувальне утворення,, паралельне до бов 
(пор.). 

бевзь «бовдур, йолоп», бевзень 
«тс.»;—очевидно, з давнього *ЬьІ2-, 
ЬьІгьпь, пов’язаноґо з блазень.— Шахма- 
тов ИОРЯС 7/2, 340.— Див. ще бла¬ 
зень. 
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[бевка] «пійло для худоби; варена 
страва з рідко розведеного у воді бо¬ 
рошна»; — очевидно, запозичення з 
східнороманських мов; пор. молд. бзу- 
турв (рум. Ьаиійга) «пійло», пов’язане 
з дієсловом бя (Ьеа) «пити», що зво¬ 
диться до лат. ЬіЬо «п’ю».— Мельни- 
чук Молд. зл. 165; $сіїе1шЗко 119, 126. 

[беґ] «якась психічна хвороба; зов¬ 
нішня пухлина» Я; — неясне; можливо, 
пов’язане з схв. Ьа§а «якась хвороба 
коней». 

[беґар] «палка», [беґарйна] «тс.» О, 
[беґарці] «палички до цимбал» ВеУг, 
[беґеря] «велика пастуша палка», [бе- 
гера] «кийок, палка» Мо, [бегир] «дрю¬ 
чок, палиця» Па, [биґар] «палка», [бй- 
гар, біґар] «тс.» О; — задовільної ети¬ 
мології не має; можливо, пов’язане 
з бйґа (у виразі збивати биґи)\ пор. 
також п. \дгекіега «кий з булавою на 
кінці; вид танцю», [чшекіега] «тс.», яке 
виводилось (Вгііскпег 606) від укр. [ве- 
ґеря] «видтанцю».—Пор. бйґа, бйґасень. 

[бегекати] «мекати, бекати, блеяти, 
співати по-козячому, монотонно гово¬ 
рити»; — утворено на основі вигуку бе- 
(ге), що передає крик кіз і овець, мож¬ 
ливо, під впливом рум. ЬеЬаї «мекати, 
бекати, блеяти»; менш переконлива дум¬ 
ка (Уіпсепг 4) про пряме запозичення 
з румунської.— Пор. багакати, бе\ бе- 
ґечати, беговатий. 

бегемот «гіпопотам»; —р. бр. болг. 
бегемот, п. ч. ЬеЬетоі; — запозичення 
з німецької мови; н. ВеіїетоШ походить 
від гебр. ЬеіїетоіЬ, що є формою мно¬ 
жини до гебр. ЬеіїетаЬ «нільський гіпо¬ 
потам», яке відбиває єг. р-еіїе-таи «тс.» 
(букв, «водяний бик»).— Шанский ЗСРЯ 
І 2, 67; Фасмер І 142; Преобр. І 21; 
Кораї іпзкї 118; Маігепаиег 108. 

[беґечатиі «співати по-козячому; — 
звуконаслідувальне утворення на основі 
вигуків бе, беге, що відтворюють крик 
кіз і овець.— Пор. бегекати. 

[беговатий] «буркотливий, сварли¬ 
вий Ж; дражливий ВеЗн», [биговатий] 
«тс.» ВеЗн; — не зовсім ясне; пов’язує¬ 
ться (ЗсЬеІшіко 126) з рум. Ье£йі «бе¬ 
кати», утвореним від вигуку Ьеіїе, що 
передає крик кіз і овець.— Пор. беге¬ 
кати. 

[беґоніти] «бекати, мекати»; — звуко¬ 
наслідувальне утворення, можливо, зу¬ 
мовлене впливом звуконаслідувального 
уг. Ье§еіпі «бекати», Ье§пі «тс.». 

бегонія (бот.); — р. болг. бегдния, 
бр. бягонія, п. Ье^опіа, ч. Ье§опіе, слц. 
Ье§опіа, схв. бегбнща, бегдни]а, слн. 
Ье§опі]а; — запозичення з французької 
мови; фр. Ье§опіа утворено Плюм’єром 
(1646—1706) від прізвища любителя бо¬ 
таніки Бегона (Ве§оп, 1638—1710).— 
СІС 91; Шанский ЗСРЯ І 2, 67—68; 
Ваигаі 81. 

[бедзвін] «безмен»; — результат ви¬ 
дозміни деетимологізованої форми без- 
мен, зближеної з дзвін.— Див. ще без¬ 
мін. 

[бедзвір] «здоровило; звірина» Я; — 
очевидно, результат контамінації слів 
[безувір] «бузувір» і звір.— Див. ще 
бузувір, звір. 

бедзь — див. бендзь. 
[беді] (у виразі б. збивати «байдику¬ 

вати») Ж; —очевидно, діалектний фоне¬ 
тичний варіант форми бйги з характер¬ 
ним для гуцульських говорів розширен¬ 
ням наголошеного и в е і переходом 
-ґі (< ґи) в д’і.— Див. ще бйґа. 

[беднар] «бондар» ВеЛ; — запозичен¬ 
ня з словацької мови; слц. [Ьесїпагі 
(літ. сіеЬпаг) в відповідником ч. Ьегіпаг, 
п. Ьегїпагг, укр. бондар.— Верхратський 
Говір лемків 390; Висгек ІР 34/4, 
245—257.— Див. ще бондар. 

[бедра] (у виразі з казки коза б., 
півбока обдрата) Я, [бедрата] «чорна, 
руда або сіра з білою поперечною сму¬ 
гою» (про корову) ВеБ; — форма жін. 
р. давнього прикметника *бедрий із 
значенням «рябий, перістий, рудий з бі¬ 
лим», з якою пов’язані і п. [Ьіебга^а] 
«періста; червона; біла; біла на хребті 
(про корову)», [Ьіесігопа, Ьіейгиіа] «тс.»; 
прикметникова форма походить від псл. 
ЬесІго (ЬесІга) і первісно означала «пля¬ 
мистий на бедрах».— Коломієць Мо- 
возн. 1967/3, 49—52.— Див. ще бедро.— 
Пор. бабарунка, бездрик. 

[бедрак] (ент.) «борозняк, личинка 
хруща»; — не зовсім ясне; очевидно, 
пов’язане з п. р§сігак «тс.; карапуз, ма¬ 
люк», звідки й укр. [пендрак\ «кара- 
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пуз, малюк»; виводиться також (ЗССЯ 
1, 180—181) від основи Ьесі-/Ьо<І- «ко¬ 
лоти»; пов’язання з [бедрик] (ент.) «со¬ 
нечко» (там же; Засіп.— Аіїг. У\УЬ. І 
262) недостатньо обгрунтоване.— Див. 
ще пендрак. 

[бедренець] «голодранець» Пі; — 
очевидно, результат видозміни слова 
обідранець під впливом слова бедро 
або бедрйнець.— Див. ще драти. 

[бедрик1] (ент.) «сонечко, Соссіпеїіа 
Б.»; — п. Ьіебгопка, ст. Ьіесігипка, ч. 
Ьесіпіпка, Ьейгипка; — похідне утво¬ 
рення від псл. *Ьес1гь «перістий, пля¬ 
мистий (на бедрах)», збереженого у 
виразі коза бедра; пор. [бедрата] «чорна, 
руда або сіра, через середину впоперек 
біла» (про корову) ВеБ; менш перекон¬ 
лива спроба виведення (ЗССЯ 1, 180— 
182) від основи Ье(1-/Ьос1- «колоти» або 
пов’язання з укр. бедрйнець (бот.), 
стел, вздрілі* «багатий» (Біті Бащща^е 
29/2, 128—133).— Коломієць Мовозн. 
1967/3, 49—52; 51а\узкі І 32 —Див. 
ще бедра, бедро.— Пор. бабарунка, без- 
дрик. 

[бедрик2] (у виразі щедрик-б. із щед¬ 
рівки); — результат видозміни деети- 
мологїзованої форми ведрик, фонетично 
зближеної з бедрик1 «сонечко»; менш 
переконливе пов’язання (Біті Бап^ца^е 
29/2, 128—132) форми бедрик, як основ¬ 
ної В ЦЬОМу Значенні, З СТСЛ. БЕДр’КГГК 
«багатий».— Див. ще ведрик. 

[бедрик3] (у виразі на б. «на май¬ 
бутнє»); — очевидно, результат видо¬ 
зміни деетимологізованої форми безрік; 
проміжним варіантом могла бути форма 
бездрик (тепер також «сонечко») з фоне¬ 
тичним д між зір, як у роздрухатися, 
ніздрі та їн.— Коломієць Мовозн. 1967/3, 
51.— Див. ще бездрик, безрік. 

бедрйнець (бот.) «Рітріпеїіа Б. (вжи¬ 
вана для лікування рослина, гостра на 
смак); [смовдь оленяча, Реисесіапшп сег- 
уагіа Оизз.; цикута отруйна, Сісиіа VI- 

гоза Б. Пі]», [бедрець] «бедринець ломи¬ 
каменевий, Рішріпеїі а захі!га§а Б.» Мак, 
[бедрінець Ж, бедренець Мак, бедрйч Ж, 
бердінець Мак, бидринець Мак, педри- 
нець Мак, ядринец Мак] «тс.», [бедренец] 
«тс.; родовик лікарський, Зап^иізогЬа 
оШсіпаїіз Б.» Мак, ст. бедренець «Ріш- 

ріпеїіа Б.», бедринець «тс.» (XVIII ст.);— 
р. бедренец «РітріпеІІа Б.; [перстач гу¬ 
сячий, РоїепШІа апзегіпа Б.]», бр. бяд~ 
рйнец «РітріпеІІа Б.», п. Ьіесіггетес, 
ст. шесіггепіес, ч. Ьесігпік, слц. Ьесігоу- 
пїк, ст. Ьесіегпїк, схв. бедренац, бедри- 
нац «тс.», слн. [Ьебгепес] «бедринець 
ломикаменевий»; — загальноприйнятої 
етимології не має; з огляду на гострий 
смак бедринцю пов’язується з основою 
Ье(І-/Ьос1- «колоти», від якої виводиться 
і псл. Ьесіго, укр. бедро (ЗССЯ 1, 177— 
178); менш переконливе пов’язання 
(Біті Бап§иа§е 29/2, 128—133; 51. ргазі. 
І 200—201) з стел, бєдр'ь.л'к «багатий», 
дінд. ЬЬасІгаЬ «щасливий, добрий», зі¬ 
ставлення (Преобр. І 21) з тур. (перс.) 
Ьасігапг «меліса, Меіізза оШсіпаїіз», а 
також зведення до псл. *Ььс1гь «бадьо¬ 
рий» (Вгйскпег 25).— Фасмер—Трубачев 
І 142—143; МасЬек Н53С 50; Забп.- 
АіІ2. \ПУЬ. і 261—262; Мікі. ЕТУ 8.- 
Див. ще бостй. 

бедро, [бедрйця] «бедро» Ж, [бедре- 
ниця] «біль у бедрі, ішіас» Ж, бедратий 
«широкобедрий», [бедрата] «чорна, руда 
або сіра, через середину впоперек біла» 
(про корову) ВеБ (первісно, мабуть, 
«з бедрами іншої масті»), [бедрйти] 
«привалюватись бедром до голоблі» (про 
коня) ЯДмежибедренний] Ж, [підбедрє] 
Ж, [победрина] «горизонтальна перекла¬ 
дина в різних пристроях; перехрестя»; — 
р. бедро, [бедра], бр. бядрд, др. бедра, 
бедро, п. Ьіобго, ч. Ьегіга (мн.) «спина, 
крижі», слц. Ьесіго, вл. Ь]Є(ІГО, нл. ст. 
Ь’есіго, болг. бедрб, м. бедро, схв. б'ед- 
рица, бедро, слн. Ьесіго, [Ьебга], стел, 
вєдра; — псл. Ьесіга, Ьесіго; — загально¬ 
прийнятої етимології не має; виводиться 
(ЗССЯ 1, 179) від основи Ьесі-/ЬоСІ- 
«колоти, бити»; менш переконливі зі¬ 
ставлення (Реіг ВВ 21, 210; Ескегі 
2151 8/6, 881; Вегп. І 47—48) з лат. 
іетеп «бедро, стегно» (< іє. *ЬЬесі-), 
а також (Ког^асіомузкі К81 2, 104) з лтс. 
Ьедге «яма, западина», спорідненим з 
укр. бостй або (Озіеп-Заскеп ІР 23, 
377—378) з дінд. ]пи-Ьа<ЗЬ «коліна зги¬ 
наючий», дісл. кпі-Ьееі «колінопрекло¬ 
ніння», другйй компонент яких пов’я¬ 
заний з дінд. ЬасШаїе «давить, стискує», 
гот, Ьіба «молитва, прохання» і Ін.; без* 
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підставно пов’язується (Масйек Е5ІС 
50) З СВН. 2ІШЄГЄ (2ІшЬ(е)ге) «бедро».— 

■ Шанский ЗСРЯ І 2, 69; Фасмер І 143; 
Зїашзкї І 33—34; 51. ргазі. І 199—200; 
Засіп,— АіІ2. УШЬ. і 263—264. 

[бедроокий) «витрішкуватий, виряч¬ 
куватий» ДБ V; — результат видозміни 
деетимологізованої форми *берлоокий.— 
Див. ще берлабки.— Пор. вирлоокий. 

беж (невідм.) «світло-коричневий з 
жовтуватим відтінком», бежевий «тс.»;— 
р. беж, бр. баж, п. Ьег, ч. Ьег, слц. 
Ьегоуу, болг. бежов, схв. б&ж; — не¬ 
давнє запозичення з французької мови; 
фр. Ьеі§е, ст. Ье§е «тс.» походить, оче¬ 
видно, від лат. Ьаеіісиз «із провінції 
Бетіка» (у південно-західній Іспанії, 
де вироблялась славетна вовна).— Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 2, 70; МасЬек Е5.ЇС 53; 
БЕР І 39; Саті11зсЬе§ 99. 

[без1] «бузок», [бевз ЛЧерк, беш Мак] 
«тс.»; —р. [беза], бр. баз; — запозичення 
з польської мови; п. Ьег «тс.» є законо¬ 
мірним відповідником укр. боз «тс.».— 
ЗСБМ І 434.—Див. ще боз1, буз. 

без2 (прийм.) «при відсутності; крім», 
[біз] «тс.» Ж; — р- бр. болт. м. схв. без, 
др. безрь, п. ч. слц. Ьег, вл. нл. Ь]ег, 
слн. Ьгег, стел, безт*, без; — псл. Ьег 
«без», давніше «зовні, поза»; — спорід¬ 
нене з лит. Ье «без», лтс. Ьег, прус. 
ЬЬе «тс.», дінд. ЬаЬїЬ «зовні», ЬаЬіг- 
сіЬа «ззовні»; іє. *ЬЬе§Ь-.— Шанский 
ЗСРЯ І 2, 70—71; Фасмер І 144; 51а\у- 
зкї І ЗО; ЗССЯ 2, 7—13; 51. ргазі. І 
218-219; Е55І 51. §г. 1,45—46; Засіп.— 
Аііг. УЧУЬ. І 291—292; Вегп. І 54; То- 
поров І 217—218; Тгаиішапп 28; 
МйЬІ.— Епсіг. і 281; Рокогпу 112.— 
Пор. бесіда. 

[без3] «через, протягом», [брез, пез} 
«тс.»; — п. Ьег «через»; — результат фо¬ 
нетичної видозміни форми [перез] «че¬ 
рез» (І през < П. рГ2Є2 «ТС.») при ОДНО- 

часпому впливові давнього без «при від¬ 
сутності, крім».— Тимч. Акузатив 20; 
МельничукСМ III 148; 51. ргазі. І 218— 
219.— Див. ще без2, перез, през.— Пор. 
брез. 

[безбач] «без мети, як попало, вроз¬ 
брід, світ за очі», [безбеш, бйзбон Ж) 
«тс.», [безбаш] «гармидер», заст. безбаш- 
ний «безпорадний» Я* ст. безбаись 

(XVII ст.); — видозмінене пізніше під 
впливом бачити утворення з приймен¬ 
ника без і турецького за походженням 
слова баш «голова».— Кравчук ЛБ VIII 
71; Засіп.—Аііг. У’ЇУЬ. І 253.— Див. 
ще без2, башка. 

[безвершки] (бот.) «вероніка дібров¬ 
на, Уегопіса сЬашаесІгуз Б.»; — слн. 
Ьегугзес, ч. Ьегекуїіек «тс.»; — резуль¬ 
тат злиття прийменникового виразу без 
вершків; назва мотивується тим, що 
квітки рослини легко відпадають.— 
МасЬек іт. гозії. 213.— Див. ще без2, 
верх. 

[безвини] «дикі незаселені місця», 
[безва] «провалля, прірва; глибінь» О, 
[бевза, бевз, бевзина) «тс.» О; — оче¬ 
видно, результат контамінації форм 
[безна] «запущене поле; погане, непри¬ 
датне місце» і [язвини] «нори, ущелини, 
яри»; могло асоціюватися з словосполу¬ 
ченням без винй («без повинності»?).—• 
Див. ще безна, язвина. 

[безвічі «наосліп, не дивлячись» 
Ж; — бр. [безвач] «сліпо»; — очевидно, 
результат злиття виразу без віч (*без 
{в)очь) «без очей».— ЗССЯ 2, 35.— Див. 
ще без2, око. 

[безвїччя] «покалічення, каліцтво» 
Ж, [обезвічити] «скалічити», [убезвічи- 
ти] «тс.»; —р. [безвечье] «покалічення», 
бр. [бязьвечча] «тс.»; — давнє східно¬ 
слов’янське утворення від е'Ьк'Ь «вік, 
сила», пор. р. увечье.— Фасмер І 144; 
ЗССЯ 2, 50—51.— Див. ще без2, вік. 

[безгамульний] «невгамовний» Ж; — 
запозичення з польської мови; п. [Ьег- 
Ьашиїпу] утворене з прийменника Ьег 
«без» і скороченої основи іменника Ьаши- 

1 ес «гальмо; гамулець»,— Див. ще без2, 
гамулець. 

[безгар] «надмір; занадто велика 
ціна; перевага» Ж, [безгарний] «надміру 
великий; незграбний» Ж;— п. [ЬегЬаг] 
«надмір» (з укр.); — утворення з прий¬ 
менника без і тієї самої основи гар- 
«данина», що і в прикметнику гарний; 
первісно означало, очевидно, переви¬ 
щення збирачами данини встановлених 
норм, а також непридатність для 
данини.— Мельничук Мовозн. 1969/1, 
33.— Див. ще без2, гарний. 
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[бездобний] «неможливий, даремний» 
Ж, [не-без-діб] «недаремно» Ж; — Др. 
бездобь «даремний; даремно», р.-цсл. 
ніздокки'кіи, стел, бсздфнк «даремно; 
невчасно»; — псл. ЬегсіоЬь, утворене з 
прийменника Ьег і основи іменника 
сіоЬа.— ЗССЯ 2, 17.—Див. ще без2, 
доба. 

[бездрик) (ент.) «сонечко, Соссіпеї Іа 
Ь.»;— результат видозміни деетимологі- 
зованої форми [бедрик] «тс.», зближеної 
з формою *бездрік (*бездрик) «через рік, 
протягом року», яка в зв’язку з цим 
сама змінилась у [бедрик] (у виразі 
на бедрик «на майбутнє»).— Коломієць 
Мовозн. 1967/3, 51—52.—Див. ще бед¬ 
рик1, бедрик3, безрік. 

[беземстнийі «немстивий»; — запо¬ 
зичення з польської мови; п. *Ьегет- 
зіпу утворене з прийменника Ьег «без» 
і іменника тзіа «помста».— Див. ще 
без2, мстити. 

[безецнийі «безсоромний, ганебний», 
[безецник\ «безсоромник», ст. безецньїй 
«поставлений поза законом (1574); не¬ 
честивий, ганебний, безсоромний 
(1690)»; — бр. [безецньї] «безсоромний, 
безчесний»; — запозичення з польської 
мови; гі. Ьегеспу «безчесний, ганебний», 
Ьегеспік «безчесна людина» утворені з 
прийменника Ьег «без» і основи сі- 
(<сь5І-) «честь».— Див. ще без2, цнота, 
честь. 

беззавітний; — книжне запозичення 
з російської мови; р. беззаветнмй утво¬ 
рено з прийменника без і старокнижного 
іменника завет «заповіт, умова», пов’я¬ 
заного з стел, здв'Ьціати, утвореним 
з префікса зд- і основи дієслова візтити 
«говорити».— Шанский ЗСРЯ ^ 2, 76; 
Преобр. І 109; МасЬек Е5.ІС 687.— 
Див. ще без2, вітати, за1. 

[беззубі (бот.) «вовконіг європей¬ 
ський, Ьусориз еигораеиз Ь.» Мак; — 
результат злиття виразу без зубів або 
спрощення форми беззубий; назва мо¬ 
тивується, очевидно, тим, що листя 
рослини має позублені краї.— МасЬек 

•Іш. гозії. 202.— Див. ще без2, зуб. 
[безйменка] «дошка, тонша від верш¬ 

кової, але товстіша від шалівки», [бе- 
зуменка] «дошка завтовшки 50 мм» Л, 
[базуманка] «тс.» Л; — р. [безьіменка] 

«дошка, тонша від вершка; всякий не¬ 
сортовий товар»; - — утворення від при¬ 
кметника безіменний, зумовлене про- 
міжним, нестандартним розміром дош¬ 
ки.— Див. ще без2, ім’я. 

безмін «прилад для зважування», 
безмен, [безмин Ж, безьман Л, безьмин 
Л, безьмін Л, безвін Ва, безмір ЛЧерк], 
ст. безм.Ш'б (1396), безмень (1518);— 
р. безмен, бр. бязмен, п. Ьегтіап, 
рггегтіап, ч. ргегтеп (з польської);— 
запозичення з якоїсь тюркської мови; 
здебільшого виводиться від тур. УЄ2ПЄ 
«ваги», що походить від ар. иігпа «тс.» 
(Шанский ЗСРЯ І 2, 77; Фасмер І 
144—145; ЬокоІзсЬ 169; КогзсЬ АіЗІРЬ 
9, 489; Вгііскпег23); пов’язується також 
(МасЬек ЕЗ.ІС 492) з кумик. Ьагтал; 
непереконливими були спроби визнати 
слово власне слов’янським (Вегп. І 53— 
54; Худаш 144—145), германським 
(Срезн. І 60; Горяев 1892, 5; насправді 
дісл. Ьезшап, снн. Ьезетег, Ьізетег, як 
і лтс. Ьегш0гі5, уегтепз «тс.», запози¬ 
чено з російської мови) або пов’язаним 
з чув. *уізгпєп «вимірювач» (Разапеп 
Меіап^ез Міккоіа 274).— Винник 129— 
131; Засіп.—Аііг. УШЬ. І 258—259. 

Ібезна] «запущене поле; погане, не¬ 
придатне місце», [забезнити] «запустити 
(поле)»; — очевидно, результат видо¬ 
зміни форми [безно1 «безодня, провалля, 
прірва» ЛЧерк, утвореної з прийменни¬ 
ка без і іменника дно.— Див. ще безо¬ 
дня.— Пор. бгзвини. 

безнастанний; — видозміна форми 
безустанний, викликана, можливо, 
впливом виразу настане кінець.— Див. 
ще без2, стати. 

безодня, [безоднява] «безодня», [бе¬ 
зодень Ж, безно ЛЧерк] «тс.», [бездно] 
«дуже глибоко» Мо, [безодний] «дуже 
глибокий» Пі; — р. болг. м. бездна, 
бр. бездань, бяздонне, др. бездьна, без- 
дьньї, бездьнь, бездьние, п. Ьегсієп, 
Ьегсіпіа, ч. Ьегесіпо, ст. Ьегсіеп, Ьегесіпа, 
ЬегесІпІе, слц. Ьегсіпо, вл. Ьіегсіпо, Ь]'е- 
геЬпо, схв. бездан, бездана, бездно, слн. 
Ьгегпо, заст. Ьгегеп, стел, бєзд^м, 
везд-ьмаи, сезд’кмик; — псл. Ьегйьпь, 
^егекьпа, Ьегйьпо, Ьегсіьпь, Ье2сЬ>пь)е, 
утворені з прийменника Ьег і основи 
іменника сіьпо (<*дьЬпо) «дно».— 
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безпардонний бейдак 

9ССЯ 2, 21—23; 5*. ргазі. І 319—320.— 
Див. ще без2, дно.- - Пор. безна. 

безпардонний «безцеремонний, зу¬ 
хвалий»; — бр. беспардбнньї, п. Ьеграґ- 
(іопо\уу, Ьеграгсіоппу; — запозичення з 
російської мови; р. беспардднньїй утво¬ 
рено на основі виразу без пардона 
«без пробачення»; слово пардон похо¬ 
дить від фр. рапіоп «пробачення», пов’я¬ 
заного з дієсловом рагбоппег «проба¬ 
чати», утвореним з префікса раг- від 
лат. рег-, спорідненого з укр. пере-, 
і дієслова (іоппег «давати» від лат. сіо- 
паге «дарувати», спорідненого з укр. 
дати.— Шанский ЗСРЯ І 2, 103; Е)аи- 
гаі 254, 530, 532; Шаісіе—Ноїт. І 360— 
363, 371, II 283—286.—Див. ще без2, 
дати, пере-. 

безпека, [безпеченство] «безпека», 
безпечний, [безпечити, безпечати], за¬ 
безпечити, [обезпека, обезпечати, обез- 
печити] Ж, [убезпека], убезпечати, убез¬ 
печити; — р. беспечньїй, бр. бяспека, 
[безпечаць] «обнадіювати», п. Ьегріесгпу, 
ч. Ьегрєспу, слц. Ьегрека, болг. безпе- 
чен; — псл. ЬегрєсьпьОь), утворене з 
прийменника Ьег і основи іменника 
*рєса «турбота, клопоти», пов’язаного 
з дієсловом *рекіі, укр. пектй.— ЗССЯ 
2, 38.— Див. ще без2, пектй.— Пор. 
опіка, печаль, піклуватися. 

безперечний, безпереч — див. пе- 
река. 

безпутний, безпутник, безпутство, 
безпуття — див. путь. 

бе'зрік (у виразах на б. «назавжди», 
в б. «тс.», за б. «дуже нескоро; ніколи»), 
[бедрик] (у виразі дай боже й на б. 
«дай, боже, й на майбутнє»); — резуль¬ 
тат злиття і семантичної та фонетичної 
видозміни виразу *без рік «через рік».— 
Кбломієць Мовозн. 1967/3, 51—52.— 
Див. ще без3,- рік. 

[безслинникі (бот.) «паслін чорний, 
Зоїапит пі§гит Б.» Мак, [слинник] 
«тс.» Мак; — результат видозміни де- 
етимологізованих форм паслін, [паслин, 
паслйна] Ж, зближених з основою імен¬ 
ника слина.— Див. ще паслін. 

безсмертник (бот.) «цмин, НеІісЬгу- 
зиш Оаегіп.; безсмертки, ХегапіЬетит 
І..», безсмертна «тс.», безсмертки, [не¬ 
смертельний] «безсмертки» Мак; — р. 

П* 

бессмертник «цмин», бр. бяссмертнік 
«тс.»; — похідні утворення від безсмерт¬ 
ний; назви зумовлені тим, що ці рос¬ 
лини, засихаючи, надовго зберігають 
вигляд свіжих квітів.— Див. ще без2, 
смерть. 

[безункаі «молода корова, що перед¬ 
часно отелилась Ж; ягниця, що перед¬ 
часно покрилась ДзАтл І», [безумна] 
«ягниця, що передчасно покрилась», 
[безонка] «тс.» ДзАтл І, [бидзунка] «ко¬ 
рова або вівця, що в другім році має 
теля або ягня» ВеНЗн; — не зовсім 
ясне; вважається похідним від прикмет¬ 
ника [біздвний] «дійсний, справжній», 
як, нібито, вказівка на перетворення 
в справжню корову чи вівцю (Дзжз Зі. 
зі. 7, 160—161); разом з тим, можливе 
зіставлення з бр. [безуля] «пустун, пус¬ 
тунка, свавільник, свавільниця, роз¬ 
пусник, розпусниця», [безульньш] «роз¬ 
пусний», п. [Ьугіо’мка] «повія», [Ьугіаі 
«овечка, базя»; на формі бидзунка від 
бився вплив дієслова [бйдзати(ся)] «ге¬ 
дзатися»; можливо також, що всі варіан¬ 
ти назви зводяться до форми безумна, 
яка вказує на передчасність заплід¬ 
нення. 

безшабашний «нестримний, відчай¬ 
душний»; — р. бесшабашньїй, бр. бес- 
шабашньї; — запозичення з російської 
мови, в якій вважається утворенням на 
основі виразу без шабаша «без перерви, 
без відпочинку».— Шанский ЗСРЯ 1 
2, 111; Булаховский Трудні ИРЯ І 177. 

без’язйчник — див. язйчник. 
бей «титул дрібних феодальних влас¬ 

ників або вищих чиновників у султан¬ 
ській Туреччині та в давні часи у та¬ 
тар», ст. беіове (наз. в. мн.— XVIII 
ст.); — р. бр. болг. бей, п. ч. слц. Ье], 
м. бе\, схв. беу, — запозичення з ту¬ 
рецької мови; тур. Ьеу «пан», ст. Ьед 
«тс.», споріднене з аз. бж, каз. бий, 
єніс.-орх. бег, як. Ьї «старший», є, 
очевидно, давнім запозиченням з китай¬ 
ської мови.— Тимч. 81—82; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 82; БЕР І 40; Дмитриев 
528—529; Казапеп УегзисЬ 67; Сіаизоп 
322—323.— Пор. бек1. 

[бейдак] «дурень, йолоп», [бейдуля] 
«дурепа»; — неясне; можливо, пов’я¬ 
зане з бейла (пор.). 
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бейкати белебенити 

[бейкати] «кричати на звірів, тюка¬ 
ти»; — похідне утворення від діалектної 
вимови вигуку [бей] «бий», з яким прога» 
няють звірів.— Грінч. І 48; Желех. І 
23.— Див. ще бйти1. 

[бейкатися] «волочитися», [бекати- 
ся] «тс.», [забейкувати] «задрипувати» 
Ме, [оббейкувати, підбейкуватиІ «тс.» 
Ме, [убейкатися] «забруднитися»; — 
неясне; можливо, похідне від дит. бека 
«бруд».— Див. ще бе2. 

їбейла] «йолоп, дурень»; — неясне; 
можливо, пов’язане з бейдак, байло 
(пор.). 

бек1 «пан, князь», ст. бегь «пан 
у турків» (XVIII ст.); —р. бр. бек, п. Ье§, 
Ьек, ЬеН, ч. слц. Ье£, м. бег, схв. бег; — 
запозичення з турецької мови; тур. ст. 
Ье§ «намісник», споріднене з тур. Ьеу 
«пан», аз. бж, каз. кирг. узб. бек «пан», 
е, очевидно, давнім запозиченням з ки¬ 
тайської мови.— Тимч. І 65; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 82; Дмитриев 528—529; 
Сіаизоп 322—323.— Пор. бей. 

бек2 (спорт.) «захисник»; — р. бр. 
болг. м. бек, п. слц. Ьек, ч. Ьек, Ьаск, 
схв. бек, слн. Ьек; — запозичення з ан¬ 
глійської мови; англ. Ьаск «захисник» 
є результатом видозміни значення Ьаск 
«задній», спорідненого з псл. Ьокь, укр. 
бік.— СІС 92; Шанский ЗСРЯ І 2, 82— 
£3; Кіеіп 139.— Див. ще бік. 

бека — див. бе2. 
бекас (орн.) «Сареііа £а11іпа§о Ь.», 

СУМ, Г, бекасйнник «сорт дробу для 
стрільби по дрібній дичині», бекаси¬ 
ний; — р. болг. бекас, бр. бакас, п. 
Ьеказ, ч. ЬеказІпа, Ьеказїпа, схв. бе¬ 
касина', — запозичено з французької 
мови, можливо, через німецьке посе¬ 
редництво; фр. Ьесаззе (н. Веказзїпе) 
«бекас» є суфіксальним утворенням від 
Ьес «дзьоб», що походить від лат. Ьессиз 
«тс.», запозиченого з галльської мови.— 
Шанский ЗСРЯ І 2, 83; Булаховский 
Семас. зтюдьі 184; БаигаІ 80; \Уа1сіе— 
Ноїш. І 99. 

[бекерник] «китиця (на кептарі у па¬ 
рубка); кутас у байбарака» ВеУг; — 
похідне утворення від запозичення з ру¬ 
мунської мови; рум. ЬесЬег «парубок, хо¬ 
лостяк» походить від тур. Ьек аг «холос¬ 
тий, нежонатий», яке зводиться до перс. 

Ьїкаг (Ьї каг) «без заняття».— Уіпсепг 9; 
ОІЖМ75; БЕР І 41.— Пор. бетяр. 

бекет (іст.) «військовий пікет, сто¬ 
рожа»; — р. [бекет] «тс.»; — розмовне 
запозичення з німецької мови, пара¬ 
лельне до літ. пікет.— Фасмер І 146.— 
Див. ще пікет. 

бекеша «вид шуби», ст. бекеша 
(XVII ст.); — р. бр. бекеша, п. Ьекіезга, 
ст. Ьекіезгка, ч. слц. Ьекез, Ьек'ес, 
болг. бекеш, схв. б'&кеш; — здебільшого 
вважалося запозиченням з угорської 
мови, можливо, через польське посеред¬ 
ництво; уг. Ьекесз, Ьекез «тс.» пов’язу¬ 
валося або з тат. бикач, Ьікас «телиця; 
ярка», або з рум. оасЬе^й «світлошерста 
вівця з темними колами навколо очей» 
(Тимч. 82; РісЬЬагсІі 34; Фасмер І 146; 
Вагсгі 18); останнім часом підтверджує¬ 
ться думка Лінде про польське похо¬ 
дження слова; п. Ьекіезга розглядається 
як зворотне утворення від п. Ьекіезгка, 
похідного від прізвища угорського пол¬ 
ководця К- Бекеша (Киш ЗИРЯ IV 48; 
Балецкий 51. зі. 9, 346; Шанский ЗСРЯ 
І 2, 83). 

[бекешка] «брила землі»; — неясне. 
[беклемеси] «компліменти» Я; —не¬ 

ясне; не зовсім переконливо пов’язує¬ 
ться (Кравчук ЛБ VIII 72) з тур. Ьек- 
ІЄП1Є2 «той, хто не чекає» (нібито про 
залицяльника, який через свою нетер¬ 
плячість сипле компліментами). 

бекмес «згущений сік фруктів або 
овочів; штучний мед»; — р. [бекмес] «ви¬ 
варна патока з фруктів», схв. пекмез 
«повидло, джем»; — запозичення з ту¬ 
рецької мови; тур. Ьактаг, рактаг 
«густо зварений виноградний сік» по¬ 
ходить від перс. Ьактаг «тс.».— Фасмер 
І 146; Радлов IV 1220, 1580; Казапеп 
УегзисЬ 68. 

[бекса] «плаксій, скиглій» Ж, [ббк- 
сати] «з усіх сил кричати», [бексання] 
«плач дитини» Я; — п. Ьекза «плаксій, 
плакса»; — похідне утворення від зву¬ 
конаслідувальної основи бек-, однотип¬ 
не з плакса.— Вгйскпег 20.— Див. ще 
бе1. 

[белебенити] «теревенити»; — р. [6г- 
лебенить] «тс.»; — звуконаслідувальне 
утворення, паралельне до балабонити 
«тс.».— Фасмер І 147; ЗССЯ 1, 184. 
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белебень белька 

белебень «підвищене і відкрите міс¬ 
це; [глибоке місце у воді]», [белибень] 
«незарослий горбок, пустка» Мо, [бйли- 
бінь) «глибина» ЗССЯ; — очевидно, зву¬ 
конаслідувальне утворення, пов’язане 
з белебенити; назви мотивуються шу¬ 
мом вітру або води у відповідних міс¬ 
цях.—ЗССЯ 1, 184; Балецкий 51. зі. 
5, 183—184. 

[белей] «личинка хруща, борозняк; 
йолоп»; — виводиться від рум. Ьаіаі 
«білий».— ЗсЬеІисіко 127; Сіогапезси 60. 

[белелюга] «гнила кров, сукровиця» 
Ж, [белелюжити] (про погану погоду) 
Ж; — неясне. 

[белена] «блекота чорна, Нуозсуа- 
тиз пі§ег Ь.; паслін, Зоїапит Ь.» Мак, 
Ібелена бараболя] «картопля, Зоїапит 
іиЬегозит Ь.» Ж, Ібелень] «блекота» 
Черніг., [беленуеаті] «пасльонові Ж; 
тютюнові Мак», [білун] «блекота чорна» 
Мак, сбеленіти «роздратуватися, роз¬ 
лютуватися»; — р. белена «блекота», др. 
беленг, п. слц. Ьіеп, ч. Ьіїп, болг. блян, 
схв. б$н, буника, слн. Ьіеп «тс.»; — псл. 
*Ье1пь (*Ье1па): *Ьь1пь (*Ьь1па);— спо¬ 
ріднене з дангл. Ьеіепе, Ьеоіопе, снн. 
ЬШеп, двн.. Ьіііза, нвн. Віізе(пкгаиі), 
гал. [ЗєАітюу, Ьеііпипііа «тс.», похідними, 

очевидно, від іє. *ЬЬе1- «говорити; гав¬ 
кати; ревти; звучати»; виводилось також 
(Шанский ЗСРЯ І 2, 84; Фасмер І 147— 
148; Вегп. І 48; Засіп.— Аііг. УЛУЬ. І 
134; ЗресНї 140; Рокогпу 120) від *ЬНе1- 
«блискучий, білий»; безпідставно відно¬ 
силось (Тогр 267; Преобр. І 23) до за¬ 
позичень з германських мов.— БЕР І 
59; ЗССЯ І, 185—187; 51. ргазі. І 202.— 
Пор. блена. 

[белендїти] «базікати», [беленда] «дур¬ 
ниці» О; — результат видозміни звуко¬ 
вої форми [баландіти] «тс.», очевидно, 
зближеної з- белькотати.— Див. ще 
баланда1. 

белетрйст, белетристика, белетри¬ 
зація, белетристйчний, белетризува¬ 
ти; — р. беллетрйст, бр. белетрист, 
п. Ьеіеігузіа, ч. слц. Ьеіеігізіа, вл. Ьеіе- 
Ігізііка, болг. м. белетрйст, схв. беле¬ 
трист, слн. Ьеіеігїзі; — очевидно, запо¬ 
зичення з німецької мови; н. Веііеігїзі 
утворено на основі фр. Ьеііез-Іейгез 

(мн.) «красне письменство», утвореного 
з прикметника Ьеііез (мн. жін. р. від 
Ьеаи «гарний»), що походить від лат. 
Ьеііиз (<*с1иепІ05) «гарний», спорідне¬ 
ного з лат. Ьопиз «добрий», дінд. сійуаїї 
«виявлення пошани», і Іеіігез, яке по¬ 
ходить від лат. Шіега «буква».— СІС 
92; Шанский ЗСРЯ І 2, 87; Фасмер І 
148; К1и§е—Міігка 64; Ваигаі 80, 434; 
ЇУаІсІе—Ноїш. І 101, 111.— Див. ще 
літера. 

[белех] «швець; чинбар» Ж, ст. бе- 
лех'ь «шевський інструмент для обробки 
міздрі» (XVIII ст.); — запозичення з ту¬ 
рецької мови; тур. Ьеіек «лопатка» по¬ 
ходить від перс. Ьіі «лопата, заступ», 
ст. Ьеі «тс.», яке зводиться до ав. Ьгау- 
«різати».— Тимч. 82; Казапеп УегзисЬ 
69; Ногп 59. 

[белечка] «овечка»; —загальноприй¬ 
нятої етимології не має; пов’язується 
з рум. Ьаі «білий (про тварину)» (ЗсЬе- 
Іисіко 127; УгаЬіе Ротапозіауіса 14, 
131); пор. ще слц. Ьеііска «біла овечка». 

[белмет] (бот.) «очанка, ЕирЬгазіа 
осіопШез Б.» Мак, [бельмет] «Еиркгазіа 
Іиіеа Б.» Мак, [белмец] «хрінниця ши¬ 
роколиста, Берісііит ІаШоІіит Б.» 
Мак; — неясне. 

бельбас «вайло, ледар», белбас 
«тс.»; — р. балбес «тс.», [бейбус] «ледар, 
розбещений», бр. [балбес] «бельбас», п. 
[ЬеІЬаз] «тс.» (з укр.); — очевидно, за¬ 
позичення з якоїсь тюркської мови; 
каз. кирг. ног. билбес «він не знає, 
невіглас», споріднене з тур. Ьіітег «не¬ 
знаючий, невіглас»; відрив р. бейбус 
від балбес (Фасмер І 145) безпідстав¬ 
ний.— Шанский ЗСРЯ І 2, 22; Фасмер 
І 114; Преобр. І 14; Шипова 55; Мен- 
гес 91; Дмитриев 525; Корш ИОРЯС 8/4, 
27; Засіп.— Аііг. У\¥Ь. І 319; БокоізсЬ 
26.— Пор. бельмес. 

бельбахи «нутрощі», [бельбехи], бель- 
бухи «тс.»; — результат контамінації 
форм бебехи і тельбухи (див.). 

[белька] «балка; колона», [бельокі 
«тс.»; — бр. бзлька «балка у стелі, сво¬ 
лок»; — запозичення з польської мови; 
п. Ьеіка «балка, брус» походить від снн. 
Ьаіке «тс.».— КісЬЬагсії 32; Вгйскпег 
20.— Див. ще балка2. 

165 



белькнути беидюх 

белькнути, белькотати, белькотіти, 
белькіт, [белькот, белькотня], белько¬ 
тун; — п. Ьеікоіас «белькотіти; буль¬ 
кати», ч. Ьікоіаіі «булькати; воркувати; 
мимрити»; — утворення від звукона¬ 
слідувального кореня псл. *Ьь1к- «бель¬ 
котати».— Вгііскпег 20; Вегп. І 117— 
118. 

бельмес (у виразі ні б. не знати 
«нічого не знати»); — р. [бельмес] «бель- 
бас, дурень», п. [апі Ьеїтеза, апі Ьеі- 
тега, апі Ьіітега]; — запозичення з ту¬ 
рецької мови; тур. Ьіітег «незнаючий, 
невіглас» споріднене з каз. кирг. ног. 
бильбес шн не знає, невіглас».— Фасмер 
І 149—150; Дмитриев525, 529; КогзсЬ 
А151РН 9, 491; Засіп.— Аііг. УШЬ. 
І 319—320; Вегп. І 40; БокоізсН 26.— 
Пор. бельбас. 

бем (вигук на позначення удару 
дзвона), бемкати «звучати від ударів» 
(про дзвін і т. ін.); — звуконасліду¬ 
вальне утворення, паралельне до бам 
<пор,). 

[бемба] «йолоп, телепень», [бембул] 
«тс.»; — неясне; можливо, результат ви¬ 
дозміни форми бамбула (пор.). 

бемський (у виразі бемське скло «ві¬ 
конне скло високої якості»); — бр. бем- 
скі; —запозичення з російської мови: 
р. бемское (стекло) походить від н. 
ЬбЬтізсН «богемський» («чеський»), утво¬ 
реного від географічної назви Вбйшеп 
«Богемія» («Чехія»), що походить від 
слат. ВоЬешіа «тс.».— Фасмер І 150; 
ПІанский ЗСРЯ І 2, 90. 

[бендзьі (вигук на позначення рапто¬ 
вого падіння), [бенц Ме, бедзь Я, бень ЯІ 
«тс.», [бемцнути] «упасти» Я; — бр. 
[бзнц] (вигук на позначення швидкої 
дії, удару, раптового падіння зі зву¬ 
ком); — очевидно, запозичення з поль¬ 
ської мови; п. Ь§с «бах, беркиць» є зву¬ 
конаслідувальним утворенням, яке фо¬ 
нетично відповідає укр. буц (див.). 

(бендюга) «ломака, дрюк; колода для 
повертання вітряка; одна з чотирьох 
жердин для підкладання під снопи на 
возі», [бендюжина] «тс.», бендюги, «вид 
простої підводи, ломовий віз» СУМ, 
Г, Ж, биндюги, «тс.», бендюг «кінь-ломо- 
вик», биндюг «тс.; [биндюги]», [бендюхй] 
«колішня», бендюжник «ломовий віз¬ 

ник», биндюжник «тс.»; — р. [бендюги] 
«прості сани для соломи, гною», [бйн- 
дюх] «великий ломовий віз», бр. [бинь- 
дзюк] «підвода на залізних осях, верхня 
частина воза»; — походження остаточно 
не з’ясоване; вважається (Шелудько 21) 
запозиченням з польської мови; п. Ьіп- 
би§а «прибережний пліт у гавані: сплав 
дерева; склад дерева для сплаву», [Ьіеп- 
би§а], заст. шпби^а «тс.» виводиться 
від н. Шіпсіе «коловорот, лебідка, дом¬ 
крат»; українські форми виводяться та¬ 
кож (Потебня РФВ І 263; Добродомов 
Зтимология 1967, 259) від нім. Віпсі- 
ма^еп «дроги, биндюги»; з української 
мови запозичено п. [ЬіпбіиЬа] «бендю¬ 
ги».— Вгііскпег 27; 5ЛР І 156; Фасмер— 
Трубачеві 150, 166; Кірагзку ІМеирНіїоІ. 
Мііі. 53, 44. 

[бендюги1] (бот.) «півники садові, 
Тгіз ^егтапіса Б.» ВеНЗн, Ібендасй] 
«тс.» ВеНЗн, [биндаси] «півники болот¬ 
ні, Ігіз рзеисіасогиз Б.» Мак, Ібенда] 
«осока струнка, Сагех §га1і1із Сигі.» 
О; -- неясне. 

[бендюги2] «сорт слив» Мак; — не¬ 
ясне; можливо, пов’язане з [бендюх] 
«пузо; низька пузата людина» Па, [бен¬ 
дюг] «шлунок» ВеУг. 

[бендюжина] «повія»; — не зовсім 
ясне; можливо, похідне від [бендюжити] 
«ганьбити, зневажати»; пор. також [бен¬ 
дюжина] «одна з чотирьох жердин для 
підкладання під снопи на возі». 

[бендюжити] «ганьбити, зневажати» 
ВеБ, [збендюжити] «сильно угнівати» 
ВеУг; —очевидно, результат видозміни 
форми бентежити під впливом бендюга, 
бендюх і, можливо, словацького діє¬ 
слова Ьепбесіі' «лаятися».—Див. ще 
бентежити. 

[бендюх] «пузо», [бендюг] «шлунок» 
ВеУг, [бендюх] «низька пузата людина» 
Па; — р. [пендюх] «пузо», п. [ЬапбгіосЬ], 
ч. [Ьепб’йг, ЬапсГосН] «тс.»; можливо, 
сюди ж укр. [бандури] «нутрощі», ч. 
Ьапбиг «пузо», рапсіиг «тс.»; — похо¬ 
дження неясне; можливо, результат кон¬ 
тамінації бембух (бамбух) і кендюх; 
з інших мов найближче стоять уг. ЬешЗб 
«пузо» і лтс. репбегіз «шлунок, пузо», 
обидва без певної етимології; чеські 
форми [Ьепб’йг, Ьапбиг, рапсіиг] і т. д. 
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бенево бентачка 

пов’язуються з ісп. рапйего «військовий 
барабан».— Верхратський ЗНТШ ЗО, 
202; МасНек ЕЗЛС 432; МйЬІ.—Епсіг. 
ИІ 199—200; Вагсгі 18; МІЧТЕЗг І 
278.— Пор. бамбух, бандури, кендюх. 

[бенево] «водяна поверхня річки, що 
не замерзає і не пересихає»;— очевидно, 
результат видозміни фр. Ьаз піуеаи 
«низький рівень».— Див. ще бас, ніве¬ 
лювати. 

Бенедйкт, [Бенегда Ж, Бенедь, Бе- 
недьо Ж, Бенько Ж], ст. Бенко (1398), 
Е/Ьнко (1399); — бр. Бенядзікт, п. Вепе- 
<іукі, ч. слц. Вепесіікі, схв. Вепесіікі, 
слн. Вепесіікі; — через польську мову 
запозичено з латинської; лат. особове 
ім’я Вепесіісіиз утворене з дієприкмет¬ 
ника Ьепесіісіиз «благословенний», до 
складу якого входить прислівник Ьепе 
«добре», пов’язаний з лат. Ьопиз «доб¬ 
рий», спорідненим з дінд. сІиуаЬ «вияв¬ 
лення пошани», і пасивний дієприкмет¬ 
ник сіісіиз від дієслова йісєге «говори¬ 
ти».— Петровский 63; ШаШе—Ноїт. І 
111.— Див. ше диктант.—Пор. беле¬ 
трист, Венедйкт. 

бенеря (лайл.) «лиха година; нечи¬ 
ста сила; біс», [бенеберя] «тс.»; — оче¬ 
видно, результат видозміни лайливого 
виразу Ібиндера] (див.). 

[бенже] «ніби, як» Л; — неясне. 
[бензель] «віхоть для мазання до¬ 

лівки» Л, [бендель] «тс.» Л; — р. [бен-. 
зель) «малярський пензель»;—очевид¬ 
но, результат видозміни слова пензель. — 
Даль І 81.— Див. ще пензель. 

бензин, [бензйна] Ж, бензйнка; — 
р. болг. бензин, бр. бензін, п. Ьепгупа, 
ч. Ьепгіп, слц. Ьепгіп, вл. нл. Ьепсіп, 
м. бензин, схв. бензин, слн. Ьепсіп; — 
через російську і польську мови запо¬ 
зичено з французької; фр. Ьешіпе по¬ 
ходить від латинської ботанічної назви 
Ьєпгое, утвореної на основі ар. ІиЬ ал¬ 
еї] а\уі «яванський ладан». — СІС 93; Шан- 
ский ЗСРЯ І 2, 91; Фасмер І 151; 8ті- 
Іаиег Казе гес 26,51; БЕР І 42; Баи- 
гаі 83. 

[бензьоокий] «косоокий», [бензеокий] 
«?» Я; — неясне; можливо, результат 
контамінації форм [берлабкиІ «витрішку¬ 
ватий» і [зизоокий] «косоокий». 

[бенітувати] «скаржитися, вважати 
себе скривдженим» Ж; — очевидно, за¬ 
позичення з угорської мови; уг. ЬепуйД 
«подавати (скаргу, прохання)» складає¬ 
ться з префікса Ье- «в-, за-» і дієслова 
пуфі «простягати, подавати» прафінно- 
угорського походження (пор. манс. 
п]йзі «видавати, витягувати», удм. пи- 
ІаІ- «простягатися», тії і- «простяга¬ 
ти»).— МЬІТЕЗг II 1057; Вагсгі 220. 

[бе'нкарт] «байстрюк» Ж, [бенькарт] 
«шибеник, хлопчисько» Ме, ст. бен- 
карть «байстрюк» (XVI ст.), «виродок» 
(XVII ст.); — бр. [бзнкарт] «байстрюк», 
банкйрт «тс.», п. Ь^кагі «байстрюк, 
хлопчисько», ч. [рапсЬагі] «байстрюк», 
ст. рапкЬагі, слц. [рапкЬагІ], нл. Ьай- 
кагі, схв. рапкегі «тс.»; — через поль¬ 
ське посередництво запозичено з ні¬ 
мецької мови; свн. ЬапсЬагі (нвн. Вап- 
кегі, заст. Вапкагі «тс.») утворено на 
зразок імен на -Ьагі (ОегЬагі, Кеіп- 
Ьагі) від іменника Ьапс «лава»; німецьке 
слово іронічно підкреслює факт поза¬ 
шлюбного зачаття дитини на твердій 
лаві (пор. н. Нагі «твердий») замість 
подружнього ложа. — Шелудько 21; 
КісНЬапІІ 34; Вгііскпег 23—24; МасЬек 
Е81С 432; Юи§е—Міігка 49.—Див. 
ще банка3. 

[бенкель] «сорт сукна» Пі, ст. бен- 
кель «тс.» (XVIII ст.); — неясне. 

бенкет Г, Ж, банкет, [бенькет], 
бенкетник, заст. бенкетар, бенкетува¬ 
ти, ст. банкети (XVI ст.), банкеть 
(XVII ст.), бенкет (XVIII ст.); — р. бр. 
болг. м. банкет, п. Ьапкіеі, ч. слц. 
Ьапкеі, схв. банкет, слн. Ьапкеі; — 
через польську мову запозичено з ні¬ 
мецької або французької; н. Вапкеіі, 
фр. Ьапдиеі походять від іт. ЬапсЬеііо 
«лава», зменш, від Ьапсо «лава» (згодом 
«їжа і напої на такій лаві», далі «бенке¬ 
тування»).— Шанский І 2, 34; Фасмер І 
121; Кораііпзкі 109—1.10; К1и§е—Мііг¬ 
ка 51; Паигаі 72.—Див. ще банка3. 

[бентачка] «мантачка» Я; — резуль¬ 
тат видозміни деетимологізованої <}.орми 
мантачка, можливо, зближеної з [бен- 
тй] «поворозки для підперізування» (до 
яких мантачка могла прив’язуватися).— 
Пор. бентй. 
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бентег берда 

[бентег] «послушник» Г; — очевидно, 
запозичення з турецької мови; тур. 
Ьепсіе «раб, слуга», як і чаг. бенде, тат. 
манда «тс.», походить від перс. Ьепсіе 
«тс.», пов’язаного з дперс. Ьа(п)сІака- 
«тс.».— Радлов IV 1590; Разапеп Уег- 
зисЬ 70; Ногп 53. 

бентежити «хвилювати, турбувати; 
викликати замішання; [лаяти, сороми¬ 
ти, ганьбити; зв’язувати О; вантажити 
О]», бентежний, [збенд обжитись] «рап¬ 
тово збентежитися» Кух; — бр. бянтз- 
жиць «викликати замішання, лякати», 
слц. Ьепбесіі:' «лаятися»; — походження 
остаточно не з’ясоване; пов’язувалося 
з уг. Ьепііаз «розслаблення, калічення, 
нівечення», Ьапіаз «образа, кривда, му¬ 
чення» (Ткаченко УМШ 1959/2, 65); 
можливо, пов’язане з [бентег] «послуш¬ 
ник», тур. Ьепсіе «раб, слуга»; в такому 
разі первісно могло означати «поневолю¬ 
вати» (під час ворожих набігів).— Пор. 
бантажити, бендюжити, бентег. 

[бентй] (тільки мн.) «поворозки біля 
фартуха для підперізування» Дз; —не 
зовсім ясне; можливо, запозичення з ні¬ 
мецької мови (пор. н. Вапсіе(г) «зав’яз¬ 
ки, стрічки», форма множини від імен¬ 
ника Вапсі «зав’язка, стрічка»); може 
бути також результатом видозміни фор¬ 
ми бинти (мн. від бинт). 

[бенчати] «бриніти, гудіти» (про ко¬ 
мах) ВеЗа, [бунчати] «тс.»; — п. Ь§к 
«гудіння» (про комах), Ь§сгес «гудіти»;— 
звуконаслідувальне утворення, мож¬ 
ливо, зумовлене впливом ПОЛЬСЬКИХ 

форм.— Пор. ббмок. 
[бенчик] «глечик з великим на верху 

вухом» Мо; — неясне. 
[бер] «кладка, місток з двох колод», 

[берва] «тс.», [бере] «стовбур дерева», 
[бир] (род. в. бирви, бирі) «кладка» 
ДзАтл І, [бирх] «тс.» тж; — др. брьвь 
«колода», п. Ьег (тільки у виразі сгаг- 
пут 52Іакїет а Ьегет ізс з укр.), ч. 
ст. Ьгеу «місток», болг. бргв «перекла¬ 
дина, місток», схв. брв «колода, дош¬ 
ка», слн. Ьгу «кладка, місток»; — псл. 
*Ьгьуь, *Ьгьуь (> бере, з відпадінням 
кінцевого в); — споріднене, можливо, 
з дісл. Ьгй «міст», Ьгу§§іа, двн. Ьгиска, 
гал. Ьгїуа «тс.», лит. Ьгіаипа «край, 

ребро», далі з псл. *Ьгу (Ьгьуе) «брова»; 
менш переконливе зіставлення з брати, 
псл. *Ььгаіі (Вгііскпег 26), а також 
з брити (Ильинский РФВ 65, 224).— 
Шанский ЗСРЯ І 2, 191—192; Фасмер І 
209—210; Преобр. І 43; .Іап6\у ЗутЬ. 
Ногдуасіохузкі 2, 276; ЗІасузкі І 33; БЕР 
І 82; 5кок І 222; ЗССЯ 3, 71—72; 
Засіп.—АіІ2. У\УЬ. І 450—453; 51. ргазі. 
І 400—401; Вегп. І 92; Топоров І 252.— 
Пор. бер вен 6. 

[бербенйця] «діжка (для молочних 
продуктів), барило», [бербівка] «дерев’я¬ 
ний посуд», [беребсйка], ст. бербеница 
«діжка, бочонок» (1458, 1466);—п. 
[ЬегЬепіса] «вид діжки, бодня» (з укр.);— 
запозичення з румунської або угорської 
мови; рум. ЬагЬпДа, ЬегЬіп{а «тс.» зі¬ 
ставляється з уг. ЬегЬепсе «діжечка».— 
Орос Доп. УжДУ 2, 75; Дзендзелів- 
ський Доп. УжДУ 4, ПО; УгаЬіе Рота- 
позіауіса 14, 131; Уіпсепг 10; Вгііскпег 
21; СДЕЛМ 67; ББРМ 74. 

[бервено] «колода, стовбур», [бер- 
вення] (зб.) «колоди», [бервина] «попе¬ 
речні дерев’яні зв’язки у ткацькому 
верстаті в ролі навоїв», [беревна] «кіл, 
стовп» Ж, [беревело] «колода, стовбур» 
Я; —р. бревнд, [берва, бервено], бр. бер- 
вянд, др. бервьно, брівьно, беревьно, 
п. Ьієпуіопо, ч. Ьгєупо, слц. Ьгупо, схв. 
брвно, СТСЛ. БрЬ.ЕЬ.МС>;— ПСЛ. *Ьгьуьпо, 
утворене за допомогою суфікса -ьпо 
від іменника *Ьгьуь «колода».— ЗССЯ З, 
72—73.— Див. ще бер. 

бергамот (сорт груші), [бергамотаУ,— 
р. бр. болг. бергамот, п. Ьєг§атоіа, 
Ьег§атиіа, [Ьаг^атиіа, рег^атоіа], ч. 
Ьег^атоіка, слц. Ьег^агаоїа, Ьег§ато1ка, 
схв. бергамка, слн. Ьег§атоіка; — за¬ 
позичення з французької мови; фр. Ьег- 
§атоіе (сорт груші) походить від іт. 
Ьег§ато1іа, яке під впливом назви міс- 
ста Вег§ашо утворилося з тур. Ье§ аг- 
тиб-і букв, «князівська груша».— СІС 
94; Шанский І 2, 92; Фасмер І 151; 
Дмитриев 529; МасЬек Е8.ІС 51; Зкок 
І 139; БокоізсЬ 24; Паи2аі 83—84; Оа- 
ті1І5сЬе§ 102—103; Радлов І 341. 

[берда] «варта, сторожа», [берддв, 
бердоеа] «тс.», [бердд] (оклик у сіль¬ 
ських сторожів), [бердоеати] «кричати 
бердо» Пі; — схв. бердд (оклик варто- 
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вого), берддкати «кричати бердо», п. 
ст. смегсіо (оклик вартового), смегсіа 
«тс.»; — видозмінене запозичення з ні¬ 
мецької мови; нім. \мег сіа «хто тут» 
складається з займенника \уег, спорід¬ 
неного з гот. Ьаз «хто», лат. ^иос1 «що, 
яке», лит. каз «хто», псл. кь-іо, укр. 
хто, і прислівника (іа «там, тут», спо¬ 
рідненого з двн. сіаг, гот. фаг «тс.», 
псл. Іагпо, укр. там.— 5кок 1 139; 
КарациЬ23; Біпсіе VI 235; К1и§е—Міігка 
119, 855. 

берданка (вид гвинтівки);— р. бр. 
болг. берданка, п. ст. Ьегсіапка, Ьегсіа- 
по\ука, ч. Ьегсіапка, м. бердана, бердан¬ 
ка, схв. берданка; — утворено в росій¬ 
ській мові від прізвища американського 
винахідника Вегсіап.— СІС 94; Шанский 
ЗСРЯ 12, 92; Фасмер—Трубачев І 152; 
ССРЛЯ І 393. 

бердеш, бердйнка, бердйіи — див. 
барда1. 

бердо1 (частина ткацького верстата), 
бердник «виготовлювач берд» Ж, \бер- 
дій] «тс.» О; — р. бердо, бр берда, п. нл. 
Ьагсіо, ч- слц. Ьгсіо, полаб. Ь’огсШ «би- 
тельня, поліно; бердо», болг. бьрдо, 
м. брдо, схв. брдо, слн. Ьгсіо; — псл. 
*ЬьГсіо; — лтс. Ьігсіе «ткацький вер¬ 
стат» (можливо, запозичення з слов’ян¬ 
ських мов, пор. Трубачев Зтимология 
1963, 31), гот. Ьайгсі (у ІоІиЬайгсі «стіль¬ 
чик для ніг»), двн. Ьогі «борт», дангл. 
Ьопі «дошка, щит, стіл»; спочатку бердо 
мало вигляд дощечки, якою прибивалась 
нитка ткання між нитками основи до 
тканини, згодом набуло вигляду дов¬ 
гого гребеня, ще пізніше — сучасного 
берда з двома рамками; слов’янська 
назва виводиться також (Вегп. І 118) 
від праформи *ЬЬгс1от із значенням 
«вістря, грань» і пов’язується з дісл. 
Ьагба, двн. Ьагіа «сокира»; деякі дослід¬ 
ники (ШІепЬеск 187, 193; Нігі АЬІаиІ 
127; ВеісЬеІі К2 39, 35) через праформу 
*ЬНегесіЬ- зіставляють з дінд. ЬагсІІіакаЬ 
«який відрізує, стриже», гр. яір'йсо 
«руйную», лат. їогіех «ножиці»; думка 
про походження слов’янського і латин¬ 
ського слова з германських мов (Ро¬ 
коту 138) безпідставна.— Шанский 
ЗСРЯ І 2, 92—93; Фасмер—Трубачев 
І 152; Вгііскпег 16; МасЬек Е5.ІС 65—66; 

Зіауіа 21, 269; 8сЬиз1ег-8е\мс РгоЬеЬеїІ 
20; БЕР І 101; 5кок І 204—205; Труба¬ 
чев Рем. терминол. 26—29, 130—131; 
Откупщиков 113—114; .Іигко^зкі 81. 
2 ПІ. 6, 151—152; ЗССЯ 3, 164—166; 
Засіп.—Аііг. У\УЬ. і 265—266; 51. ргазі. 
І 428. 

бердо2 «обрив, горб; скеля» Г, О, 
[бердів' я] «брили, пороги» О, [бердованя] 
«велика скеля» О, [берд.я] «велике камін¬ 
ня» О; — р. [бердо (берда)] «невеликий 
горб; мілина», п. Ьагсіо «вершина гори», 
ч. [Ьгсі, Ьгсіо] «тс.; горб», слц. Ьгсіо 
«скеля» (поет.), болг. б'ьрдо «горб», м. 
брдо «тс.», схв. брдо «гора, горб», слн. 
Ьїйо «тс.», стел. нрТхДо «горб»; — псл. 
*ЬІТсіо; ■—очевидно, пов’язане з бердо1 
(від значення «вістря» або «гребінь»); 
менш обгрунтоване пов’язання (2ирі1га 
К2 36, 65) з гр. Ррєуйод «горб», кімр. 
Ьгупп «тс.», дісл. Ьгаііг «крутий», дангл. 
ЬгопТ«тс.»; запозиченням з української 
мови є п. Ьегсіа, Ьегсіо «вершина гори».— 
Кобилянський Гуц. гов. 82; Толстой 
Сл. геогр. терм. 96—97; Откупщиков 
113—114; Иллич-Свитьіч ИАН ОЛЯ 
1960/3, 224—225; МасЬек Е5.ІС 66; 
ЗсЬизіег-Зеи'с РгоЬеЬеіі 20; БЕР І 101; 
Зкок І 204—205; ЗССЯ 3, 164—166; 
Филин Образ, яз. 121; Засіп—Аі4г. УШЬ. 
І 265—266; Зигко^зкі 51. г Ііі. 6, 151 — 
154; Мозгупзкі Р23Р 157; Вегп. І 
118—119. 

[бердо3] «мертва рука; мертва нога» 
Ж; — неясне; можливо, пов’язане з 
бердя «колода» (пор.). 

[бердулець] (бот.) «рододендрон, КЬо- 
босіепбгоп 1_.» Г, Ж, [бердульон, бердуль- 
чик] «тс.» Мак, [бердулян] «тс.; азалія, 
Агаїеа ропііса Б.» Мак; — результат 
видозміни назви [бредулець] «багно, Бе- 
сіит раїизіге Б.», перенесеної на родо¬ 
дендрон за загальною схожістю обох 
рослин, які належать до родини вере¬ 
сових.— БСЗ 4, 29; 36, 605.— Див. ще 
бредулець. 

[бердя] «дерев’яна кладка, колода» 
Ж» [берца. берце] «тс.», [берце] «орчик 
ВеЛ; снізка у ярмі О; щабель у дра¬ 
бині, бороні О», [бйрцє] «тс.» О; — п. 
[Ьагк] «орчик», слц. Ьгсісе «тс.»; — псл. 
*Ь*Хс1-(ьк-), очевидно, тотожне з *ЬьГ<і-о 
«бердо, поліно»; Славський (51а\узкі І 
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27) ототожнює п. Ьагк «орчик» з Ьагк 
«плече, рука» і, не наводячи власне 
українського та словацького відповід¬ 
ників, притягає як паралелі сумнівні 
в цьому відношенні ч. Ьгк «стрижень 
пташиного пера», р. [берк] «стебло; пень; 
загострене перо», схв. Ьгк «вус».— Див. 
ще бердо1. 

бере (сорт груші), [бера] «тс.»; — 
р. бере, бр. бзра, п. Ьега; — запозичен¬ 
ня з французької мови; фр. Ьеигге, 
дослівно «масляний», утворено від імен¬ 
ника Ьеигге «масло», що походить від 
лат. Ьоіугит «тс.», яке зводиться до гр. 
робторог «тс.; коров’ячий сир», утворе¬ 
ного з основ іменників Роод «корова, 
бик», спорідненого з лат. Ьоз «бик», псл. 
§оу-§сіо «велика рогата худоба», укр. 
[гов’єдо] «тс.», і торб;; «сир», спорідне¬ 
ного з ав. ії^гі- «кисле молоко, сиро¬ 
ватка».— СІС 94; 51. \ууг. оЬсусЬ 76; 
Оаигаі 86; Ргізк І 260—261; ВоІ5ас^ 992. 

[беребешки] «крем’яшки» (вид ди¬ 
тячої гри) Мо; — очевидно, пов’язане 
з тур. *ЬегеЬє$, утвореним з приймен¬ 
ника Ьег «по, в, згідно» і числівника Ье§ 
«п’ять» (у цій грі використовується 
п’ять невеликих крем’яшків). 

берег, [беріг], [бережок] «зарослий 
лісом горб» Ж, [бережкй] «металева 
оправа колодочки ножа», [береговина] 
«побережжя», бережйна, [береговйсько, 
береговйще] «тс.», бережина «берегова 
трава», [бережак] «прибережний жи¬ 
тель», [бережан] «тс.», бережнАк «бере¬ 
гові зарості; [викинуті водою на берег 
куски дерева]», [берегівка] «берегова лас¬ 
тівка», . [береговенник ВеНЗн, берегуля, 
берегу лька, берегу лиця ВеУг, бережан- 
ка, бережниця ВеНЗн] «тс.», [берего- 
ватий] Я, бережйстий «з високими бере¬ 
гами», безбережжя, безберегий, безбе¬ 
режний, відбережнцй, забережень «при¬ 
бережний лід», набережна, надбережжя, 
надбережний, [підбережна] «берегова 
ластівка» ВеНЗн, [підбережний, підбе- 
режок] «тс.» ВеНЗн, підбережний, [по- 
берегулька] (орн.) «плиска, Моіасіїїа Ь.» 
ВеНЗн, побережанин, побережець, по¬ 
бережжя, [побережина] «прибережжя», 
побережник «берегова ластівка», [побе¬ 
режниця] «тс.» ВеНЗн, [побережияк] 
«вітер, що дме вздовж берега» Мо, побе¬ 

режний, прибережжя, прибережник 
«морська трава», прибережниця (бот.) 
«Аеіигориз», прибережний, [убереже] 
Ж, узбережжя, [узберім] «вздовж бе¬ 
рега» Ж; — р- ббрег, бр. бераг, др. 
берегь, п. Ьгге£, ч. ЬгеЬ, слц. ЬгеН, вл. 
ЬгіоЬ, нл. Ьг|'о£, полаб. Ьгі§, болг. бряг, 
м. брег, схв. брег, брй]ег, слн. Ьге£, 
стел, нрфг’ь; — псл. *Ьег§,ь; —двн. Ьег§ 
«гора», гот. Ьаїг^аЬеі «гори», ав. Ьагз- 
гаЬ- «гора, висота», ос. Ьзеггопсі «висо¬ 
та», вірм. Ьег] «тс.», дінд. ЬгЬапі- «висо¬ 
кий», ав. Ьагзгапі, хет. рагкиз «тс.», 
кімр. Ьге «гора, горб»; безпосередню 
успадкованість сл. *Ьег£ь з індоєвро¬ 
пейської прамови визнає більшість до¬ 
слідників (За§іс АІЗІРЬ ЗО, 457; Вгііск- 
пег АіЗІРЬ 42, 138; Брандт РФВ 21, 
206; Младенов 47; Георгиев БЕ 2, 247; 
СоІфЬ ЬР 16, 55; МасНек ЕЗЗС 72; 
5Іа\узкі І 46; Бурлакова ВСЯ 6, 61; 
5кок І 210; ЗсЬизіег-Зеш: 31. АУогізі. 
17 і ін.), причому невідповідність у сло¬ 
в’янських мовах звука §, рефлексу не- 
палатального іє. §(Н), рефлексові пала¬ 
тального § в інших мовах заіаш (пор. 
ав. 2) пояснюється як одне з численних 
відхилень від звичайної рефлексації ін¬ 
доєвропейських задньоязичних. або як 
відмінність слов’янських мов від інших 
індоєвропейських у характері розши¬ 
рення кореня *ЬЬег-; інші дослідники, 
зважаючи на цю звукову невідповід¬ 
ність, припускають праслов’янське за¬ 
позичення з германських чи з якихось 
інших мов групи сепіиш (Вегп. І 49— 
50; Меіііеі Р51 2, 69; Преобр. І, 23; 
Тгаиітапп ЗО—31; Кірагзку СІЛІ 101-— 
102; Рокоту 140—141 і ін.).— Кри- 
тенко Вступ 527, 550; Шанский ЗСРЯ 
І 2. 93—94: Фасмео—Тцубачев І 153; 
БЕР І 84—85; ЗССЯ 1,‘'191—193; 51. 
ргазі. І 203—204; Засіп.—Аііг. У\УЬ. 
І 271—273; МартьшовСл. и ие. аккомод. 
163—164; Абаев ИЗСОЯ І 254. 

[берегомет] «місце, де берег річки 
розмивається водою» КаТГР, [берего- 
міть] «обривистий берег» КаТГР; — 
складне утворення з основ іменника 
берег і дієслова ^метати «кидати»; пор. 
перемет(ов)ище «ділянка, зрита і пере¬ 
мита швидкою течією» (Німчук Пр. XI 
діал. н. 146—147).— Карпенко ТГР 14, 

170 
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ТЦР 7—8; Лимаренко Пит. топон. та 
оном. 150.— Див. ще берег, метати. 

берегтй, [беречй, бережйти], береж¬ 
кий, бережлйвий, бережнйй, [зберігай Я], 
[незабережка] «необережність» Ж, Іобе- 
рега] «обережність», [обережна] «попе¬ 
редження» Ж, обережний; — р. беречь, 
бр. берагчьї, др. беречй, серб. ст. бри- 
ІеЬи, стел. нр'Ьшти, п. Ьго§ «оборіг», 
ч. [ЬгаН] і т. д.; можливо, також схв. 
[Ьгїсі] «славити, святкувати»; — псл. 
*Ьег§іі; — споріднене з лит. [Ьігціпіі] 
«берегти, заощаджувати», гот. Ьаїг^ап 
«ховати», двн.Ьег£ап «тс.», Ьог§|еп «убез¬ 
печити себе»; іє. *ЬЬег§Ь- «ховати»; при¬ 
пущення про запозичення з герман¬ 
ських мов (Нігі РВгВ 23, 332; Мозгуп- 
зкі КХ$ 1 232) необгрунтоване.— Шан- 
скийЗСРЯ І 2, 97; Фасмер І 153; $1а\чзкі 
144; 5кок І 210—211;ЗССЯ 1, 189—191; 
$1. ргазі. І 204; Засіп.— Аііг. УУ/Ь. І 
270—271; Вегп. І 49; Рокоту 145.— 
Пор. оборіг. 

Ібережа] «жеребна» (кобила) Ж; — 
р. [бережая], ч. Ьгегї, схв. бреі)а «тс.», 
брЩати «вагітніти», слн. Ьге]а, ЬгеЯіі 
«запліднювати», стел. нр'Ьжда; — псл. 
*Ьегсііа; — здебільшого пов’язується з 
лат. їопіа «вагітна», спорідненим з їего 
«несу», укр. беру і т. д. (іє. *ЬЬег-); 
інший можливий зв’язок — з лит. Ьге- 
зіи, Ьгепбаи «набухати, дозрівати», 
Ьгіпкіі «розбухати», прус. роЬгепбіпіз 
«обтяжений», зеп Ьгепсїекегтпеп розіаі 
«завагітніти».— Трубачев Назв. дом^. 
жив. 54; Фасмер І 154; МасЬек Е5.ІС 
73; 3кок І 206; ЗССЯ 1, 188—189; 31. 
ргазі. І 202; Засіп,—Аііг. У\УЬ. І 282— 
283; Вегп. І 49; Топоров І 249—250. 

береза1 (бот.), березина «березове де¬ 
рево; березовий ліс», [березйна] «берез¬ 
няк; березові гілки» О, березівка «бере¬ 
зова настоянка», [березівка] (орн.) «зяб¬ 
лик, Рїіп£і11 а соеІеЬз Ь.» ВеНЗн, берез- 
нйк, [березнйця] «березник», березняк, 
[березоєйця] «березовий сік» Ж, Іберезов- 
нйк] «березовий гай; вид узору на пи¬ 
санці» Я, берест «березова кора», [бе¬ 
резню] «тс.» Ж, [березтянка] «бере¬ 
зова земля; придатний для берези 
грунт» Ж, берестянка «кошик або ко¬ 
робка з березової кори», [березневатий] 

«покритий місцями березою» Я, бере¬ 
зові, [березоваті] «березові» Ж, берестя¬ 
ний «зроблений з бересту», підберезник, 
[підберезовець] «підберезник»; — р. бе¬ 
реза, бр. бярбза, др. береза, п. Ьггога, 
ч. Ьгїга, слц. Ьгега, вл. Ьгега, нл. Ьг]ага, 
полаб. Ьгега, болг. бреза, м. бреза, схв. 
брИза, слн. Ьгега, стел. вр'Ьза; — псл. 
*Ьегга<*Ьег§а «береза»; «— споріднене 
з лит. Ьеггаз, лтс. Ьеггз, прус. Ьегзе, 
ос. Ьаегг, Ьаеггае, дангл. Ьеогс, двн. 
ЬігіННа, нвн. Вїгке «тс.», дінд. ЬЬагі'аЬ 
«порода берези», лат. їгахіпиз «ясен»; 
утворення від іє. *ЬЬег9р;-/*ЬІі$;§г- «бе¬ 
реза», пов’язаного з *ЬЬеге§’- «блищати; 
світлий», відображеним у болг. бряз 
«з білими плямами», укр. березуна 
(кличка вівці); первісне значення назви 
дерева — «світла,^ біла»; зближується 
також (5сЬизіег-8е\ус 51. \¥огізі. 17) 
з іє. *ЬНеге|гН- «високий, піднесений», 
псл. *Ьег§ь, укр. берег\ менш перекон¬ 
лива спроба (МасЬек Е5.ІС 74) пов’я¬ 
зання з нвн. Вогке «кора» і прийняття 
цього значення за первісне; - припус¬ 
кається споконвічний зв’язок іє.*ЬЬе- 

з сем. Ь-г-Ь, Ь-г^ і хам. Ь-г-ц, 
Ь-г-£: ар. клас. ЬагіЬа «яснішає», Ьа- 
гаЬи” «щось ясне», ЬагйЬи «сонце», гєбр. 
Ьа^а^ «блискати» (про грозу), ак. Ьаггщи 
«тс.», Ьігци «блискавка», єг. Ь-г-ц, Ь-г-£ 
«блискати».— Критенко Вступ 513, 548; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 94—95; Фасмер І 
154; 5сЬизіег-8е\ус РгоЬеЬеїі 29; БЕР 1 
76; 5кок І 207; ЗССЯ 1, 201—203; 
Засіп.—Аііг. У\УЬ. І 144—146; 51. ргазі. 
І 210; Мозгуйзкі Р23Р 27; Вегп. І 52; 
Топоров І 211—213; Тгаиішапп 32; 
Абаев ИЗСОЯ І 253; \Уіесіетап ІР 1, 
512; У/аісіе—Ноіт. І 544; Сипу іпуіі. 

121—122; МбПег 35.— Пор. березуна, 
берест1. 

береза2 (заст.) «ватажок колядників; 
ватажок парубків на вечорницях; го¬ 
ловна особа серед дівчат; заспівувач 
у хорі»; — очевидно,'залишок давнього 
прикметника *березий «строкатий, чор¬ 
ний з білим», збереженого в болг. бряз 
«з білими плямами? (про буйвола), слн. 
Ьгега «періста»; це слово первісно могло 
означати строкатий одяг рядженого під 
час зимових свят; пор. рум. Ьгєгаіа 
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«ряджений колядник», утворене від тієї 
самої слов’янської основи, а також нім. 
ВегсЬіе «ряджений з дзвіночками під 
час свят», пов’язане з двн. ЬегаЬі «блис¬ 
кучий», гот. ЬаїгЬіз «світлий, блискучий, 
ясний», етимологічно тотожними з укр. 
береза, *березий; думка про запозичення 
українського слова з румунської мови 
(Уіпсепг 3) недостатньо обгрунтова¬ 
на.— Коломієць Мовозн. 1968/3, 43— 
45; Веселовский Сборник ОРЯС 32/4, 
118—121, 209—210.— Див. ще береза1, 
березуна. 

березень, [березінь, березовень Ж1;— 
бр. заст. березоейк «березень», ч. Ьгегеп, 
сболг. брЬзень «квітень», бр'ЬЗОКТ) «тс.», 
хорв. Ьгегеп «березень», слн. Ьгегеп 
«тс.», стел, БрФзьи'ь «квітень»;-—Голуб 
і Копечний (НоІиЬ—Кор. 80) помилково 
вважають цю назву місяця виключно 
чеською; —очевидно, псл. *Ьеггьпь, ут¬ 
ворене від *Ьегга «береза»; назва моти¬ 
вується тим, що в цей місяць починають 
зеленіти берези; пор. лйпень — місяць, 
коли цвітуть липи; недостатньо обгрун¬ 
товане припущення (МасЬек ЕЗЛС 72— 
73) про зв’язок із словом бережа «же¬ 
ребна, кітна», ч. Ьгегї «тс.»; пор. лит. 
ЬІГ2ЄІІ8 «липень», ЬеггеІІЗ «ТС.», ПОв’я- 

зане з Ье.ггаз «береза».— Кочерган Мо¬ 
возн. 1967/1, 52; Но1уп$ка-Вагапом/а 
33—35; Кобилянський Гуц. гов. 75; 
ЗССЯ 1, 209; 81. ргазі. І 214; Шаур Зти- 
мология 1971, 95; Ргаепкеї 40—41.— 
Див. ще береза1.— Пор. березіль. 

березіль (заст.) «березень» СУМ, Г, 
березоль, [березозіл, березозіль, березозбл 
Ж1 «тс.»; — др. березозолт>, стел, вр'Ьзо- 
золті (вр'Ьзозер’ь); — псл. *Ьеггого1ь 
(*ЬеГ2020Іь), утворене З ОСНОВ *ЬЄГ2- 
«береза» і *гоП, що тлумачиться по-різ¬ 
ному: ЯК різновид Кореня 2ЄІ- «зелений» 
(Фасмер І 154; Горяев 16; ЗССЯ 1, 207), 
як пов’язане з укр. [зола] «березовий 
сік» (? МікІозісЬ И^УА 17, 2) або як то¬ 
тожне з укр. зола «попіл», що мало озна¬ 
чати спалювання берез навесні перед 
оранкою (Кравчук УМШ 1955/3, 61; 
Ноіупзка-Вагапоіса 35—39; 51. ргазі. 
І 212).— Кочерган Мовозн. 1967/1, 52— 
53; Засіп.—Аііг. У\УЬ. І 144.— Див. 
ще береза, зелений, зола. 

березка (бот.) «повій, Сопуоіуціцз 
агуепзіз Ь.; [повитиця, Сизсиіа Ь.; гір¬ 
чак повійковий, Ро1у§опиш сопуоіуи- 
Іиз Ь. Мак; гірчак перечний, Ро1у§опит 
Ьусігорірег І.. Мак; горошок бульбис¬ 
тий, ЬаіЬугиз іиЬегозиз Ь. Мак; гадюч¬ 
ник шестипелюстковий, Рііірепсіиіа Ье- 
хареіаіа Ь. Мак]», [берестень] «повій» 
Мак, берізка «тс.; [повитиця; гірчак]», 
[бірузки] «повій» Мак, [березчаний] Я;— 
р. березка «повій; [грушанка, Ругоіа Б.]», 
бр. бярозка «повій; [гірчак]»; — очевид¬ 
но, результат зближення з осноеою 
береза, деетимологізованої давнішої наз¬ 
ви, відбитої в р. [берлозга] «гірчак по¬ 
війковий», бр. бералезка «тс.»; ця назва 
може бути зіставлена з слн. [Ьг1]а] 
«дзига», схв. брл «овеча вертячка», м. 
брл «тс.», ч. ст. Ьгіооку «такий, що кру¬ 
тить очима в різні боки»; у такому разі 
назви рослин зумовлюються їх витким 
характером; менш переконлива спроба 
(Кравчук Белар. лексікал. і зтьім. 85) 
виведення назви березка з *об-верезка.— 
Пор. берлаоки, вирло, вирлоокий. 

[березуна] (назва вівці) Доп. УжДУ 
4;— п. [Ьг2ега\уу] «перістий, червоно- 
білий», [Ьггегіазіу, Ьггегіаіу] «тс.», 
[Ьггегиіа] «періста корова», ч. [Ьгегауа] 
«чорна або руда з білою спиною і білим 
животом» (про корову), слц. Ьгегауу 
«пістряво-білий» (про корову), болг. 
бряз «з білими плямами» (про буйвола), 
м. брез «з білою плямою на лобі» (про 
домашню тварину), схв. брезаст «тс.», 
бріз «з білою шерстю», брезан «тс.», 
слн. Ьгега «періста»; — очевидно, по¬ 
хідне від псл. *Ьег2- <*Ьег|- «білий, 
світлий», спорідненого з псл. *Ьегга 
«береза»; — споріднене з лит. Ьегііі «бі¬ 
літи», двн. ЬегаЬі «блискучий», гот. 
ЬаїгЬіз «світлий,блискучий,ясний», дінд. 
ЬЬгаіаіі «блищить»; іє. *ЬЬегеІ-/*ЬЬ^§- 
«блищати, ясніти; світлий»; ар. клас. 
ЬагДіа «яснішає», гебр. Ьа^ «блис¬ 
кати»; припущення про «валаське» по¬ 
ходження слов’янських назв (Кравчук 
В Я 1968/4, 128—129)- потребує перекон¬ 
ливого обгрунтування; від рум. Ьгеаг 
«білолобий» (про тварину), запозиченого 
з болгарської мови, походять лише такі 
форми, як укр. Ібрязун] (назва барана) 
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Доп. УжДУ 4, [брядзун] «тс.» тж.— 
БЕР II 85; ВегпагсІ Балк. езикозн. 1, 
102—103; ЗССЯ 1, 203; Вегп. І 52; Сипу 
Ігші. 121—122; Моїіег 35.— Пор. бе¬ 
реза1, берест1. 

[берекаї (бот.) «різновид горобини, 
ЗогЬиз Іогтіпаїіз; горобина, ЗогЬиз агіа 
Сгапіг. Ж; клен татарський, Асег іаіа- 
гісит Б. Мак», [берек] «глід» Мак; — 
р. берека «ЗогЬиз іогтіпаїіз», [берек] 
«тс.», п. Ьггекіпіа «Рігиз Іогтіпаїіз», 
ч. Ьгек «ЗогЬиз Іогтіпаїіз», слц. Ьгеку- 
па «тс.», [Ьгакупа] «горобина», вл. Ьге- 
біпа «тс.», Ьгеко\ус «шовковиця», нл. Ьге- 
ка «ЗогЬиз Іогшіпаїіз». болг. [брекйна], 
м. брекйна, схв. брекиььа, слн. Ьгека, 
[Ьг|к] «тс.»; -— псл. *Ьегкь, *Ьегка; — 
задовільної етимології не має; пов’язу¬ 
ється (ЗССЯ 1, 194) з псл. Ьегд «беру» 
(як рослина, що «бере» птахів, тобто 
приваблює їх своїми ягодами); зістав¬ 
ляється (Засіп.—Аііг. УАУЬ. і 149) з псл. 
*Ьегга «береза»; зближується (МасЬек 
ЕЗ.ІС 72; Літі, гозії. 115) з герм. *зрего 
«ЗогЬиз», яке простежується в двн. зрег- 
Ьоит, зрегеЬоит, зрігЬоит, нвн. Зріег- 
1іп§; виводиться (Младенов 44; БЕР І 
77) від псл. *Ьгезк'ь «терпкість» (пор. 
укр. [збрескнути] «прокиснути»), а та¬ 
кож (ЗсЬизіег-Зеут РгоЬеЬеїі 28) від 
іє. *ЬЬег- «прокислий, різкий»; спроба 
пов’язання з лит. Ьгіпкіі «набрякати» 
(Вегп. І 50) фонетично не обгрунтована; 
запозиченням з української мови є п. 
Ьегека.— Фасмер І 154—155; Зкок І 
206; 51. ргазі. І 205.— Пор. брякйня. 

[берелик] «невелике свердло» Ж; — 
походження не зовсім ясне; пор. нвн. 
ВоЬгаЬІе «шило, пробійник», утворене 
з основ дієслова ЬоЬгеп «свердлити» 
і іменника АЬІе «шило», пов’язаного 
з двн. аі а, гот. *е1а, дат. еізе.— К1и§е— 
Міігка 9.— Див. ще бур1. 

[берем’я] «тягар» Пі, [бережено] «не¬ 
великий вантаж у мішку» НЗ УжДУ 
14, Доп. УжДУ 2, [беремінна] «вагітна» 
Ж, [бережок] «оберемок», [обереж], 
обереж ок, [обереж енок Ж] «тс.», [обереж - 
нена] «вагітна» Дз; — р. бережя «обере¬ 
мок», бр. бярзжя, бярзжа, др. бережя, 
п. Ьггетіе «тс.», ч. Ьгетепо «ноша», 
Ьгіте «тс.», слц. Ьгета «тягар», вл. 
Ьгетр «тс.», нл. Ьгеш)е «тс., ноша», 

болг. м. бреже «тягар; оберемок», схв. 
бреже «тс.», слн. Ьгеше «тягар», стел. 
вр'ЬМА «тс.»; — псл. *Ьегт§, похідне 
від основи дієслова Ьегд «беру, (давніше) 
несу», утворене за допомогою суфікса 
-т§ (<-теп), наявного в таких спорід¬ 
нених словах інших мов, як дінд. ЬЬаг- 
ша «збереження, турбота», ЬЬагї тап- 
«несення, збереження», гр. срєрра «плід 
в утробі», лат. оїїегитепіа «принесення 
в жертву».— Шанский ЗСРЯ І 1, 95— 
96; Фасмер І 155; 5Іа\узкі І 46; МасЬек 
ЕЗЇС 72; ЗсЬизІег-Зеию РгоЬеЬеїі 28; 
БЕР І 77; Зкок І 201; ЗССЯ 1, 196 — 
197; Бернштейн Очерк 1974, 182; 51. 
ргазі. І 206; Засіп.— Аііг. У\УЬ. І 282; 
ЕскегІ 2181 8/6, 886; Рокогпу 128.— 
Див. ще брати. 

бересклет (бот.) «бруслина, Еуопу- 
іїшз уеггисоза Зсор.», [бересклен, верес- 
клеп] «тс.»; — р. бересклет, [бересклед] 
та ін., п. рггтіеі, іггтіеі, ч. Ьгзіеп, 
ст. Ьгзпбі (Ьгзпіеі), слц. Ьгзіеп (ст. 
Ьгзіеп), болг. брьшлян «плющ, Небега 
Ьеііх Б.», м. бршлан, бршлен, схв. 
бршлан, брштан, слн. Ьгзіщп «тс.»; — 
результати видозміни якоїсь праслов’ян¬ 
ської чи, можливо, й неслов’янської 
назви,— на думку деяких дослідників, 
псл.*Ьгьзк1]ап,ь (*Ьгьзк)апь) «плющ» 
або псл. *рг§з1еп'ь, пов’язаного з*рг§з1о 
«прясло» (за формою плодів); на форму¬ 
вання різних наведених звукових варі¬ 
антів мали вплив такі слова, як береза, 
верес, клен тощо.— Шанский ЗСР)3 I 2, 
96; Фасмер I 156; МасЬек Е8.ІС 69; 
.Іт. гозії. 141; 81. ргазі. І 409—410. 

берест1 (бот.) «в’яз, ІЛшиз Б.», [бере¬ 
сток] Мак, берестюк «тс.», берестйна, 
[берестнйк] «берестовий гай», [берест- 
няк] «тс.», [берестянка] «гриб, що росте 
на берестових пнях»; — р. берест, бр. 
бераст, др. бересть, п. Ьггозі, ч. Ьгезі, 
слц. ЬгезІ, болг. бряст, брест, м. брест, 
схв. брест, брщест, слн. ЬгезІ, стел, 
вр'кстж; — псл. *Ьегзіг<*Ьеггіь, по¬ 
хідне від основи, яка зберігається в сло¬ 
ві береза (<*Ьегга); — паралельне до 
двн. ЬегаЬІ «світлий, блискучий», гот. 
ЬаїгЬіз «тс.»; не може бути категорично 
відкинуте і припущення (Мозгугїзкі 
Р23Р 32—33) про псл. *Ьегзіь як ко¬ 
лишнє прикметникове означення до 
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берест беркут 

Іменника У§2Ь «в’яз», утворене через 
проміжну форму *ЬеГ(Мо- від кореня іє. 
*ЬЬег- «рубати, колоти» (з огляду на 
потріскану кору береста ІЛшиз сатрез- 
Ігіз) або від омонімічного кореня *ЬЬег- 
«виступати, стирчати, утворювати гос¬ 
трі грані» (з огляду на характерні для 
береста коркові нарости); пор. запере¬ 
чення Славського (ЛР 33/5, 399).— Шан- 
ский ЗСРЯ І 2, 96; Фасмер—Трубачев 
І 156; 8Іа\узкі І 47; БЕР І 85; 8кок І 
207; ЗССЯ 1, 199—200; Засіп. — Аііг. 
У\УЬ. І 147—148; 81. ргазі. І 209; Вегп. 
І 52.— Див. ще береза1. 

[берест2] (бот.) «верес, Егіса Б.» 
Мак, [берестовисько] «вересовисько» 
Мак; — результат видозміни деетимо- 
логізованої форми верес, фонетично 
зближеної з берест «ІЛшиз Б.».— Див. 
ще верес. 

берестянка (орн.) «пересмішник, Нір- 
роїаіз ісіегіпа УіеіІБ»; — пов’язане з 
берест «березова кора»; назва птаха 
зумовлена тим, що своє гніздо на де¬ 
реві він маскує березовою корою.— 
Воїнств.— Кіст. 310—311.— Див. ще 
береза. 

берет, беретка; — р. берет, бр. бе¬ 
рет, п. ч. ст. Ьегеї, Ьігеї, ч. Ьагеі, слц. 
Ьагеі, Ьагеїка, вл. Ьагеі, болг. барета, 
берета, м. баретка, беретка, схв. бере, 
берета, берета, беретка, барет(а); — 
через російську і західнослов’янські 
мови запозичено з французької і, мож¬ 
ливо, італійської; фр. Ьегеї «басиська 
шапка» походить з беарнського Ьеггеї, 
яке відтворює пров. ст. Ьеггеї «ковпак», 
що зводиться до пізньолат. Ьіггищ «ха¬ 
лат з капюшоном», можливо, запозиче¬ 
ного з галльської мови; від цього ж ла¬ 
тинського (галльського) слова походить 
і іт. Ьеггеїіа «ковпак», ст. Ьаггеїіе 
«тс.», засвоєне французькою мовою в 
формі Ьаггеїіе.— Шанский ЗСРЯ І 2, 
96—97; МасЬек ЕЗЛС 47; БЕР Г 34; 
Баигаї 76, 83; СашіІІзсЬе^ 88, 102. 

[бержуля] (кличка корови) Ж; — 
неясне; можливо, споріднене з [бере- 
зуна] (пор.). . . 

беричний — див. біручний. 
[берівнйй] «багатий, заможний» 

ВеУг; --- очевидно, пов’язане з [біру- 
вати] «могти, бути спроможним» (див.). 

[берізка] (бот.) «дереза, Сага§апа їги- 
іезсепз БС.» Мак; — результат видо¬ 

зміни деетимологізованої форми дереза, 
зближеної з береза.— Див. ще дереза. 

[беркати] «заляпувати, задрипувати», 
[оббйрканий] «забрьоханий»; — болг. 
бт>ркам «бреду; мішаю, перемішую», схв. 
бркнути «зачерпнути; шубовснути»; — 
очевидно, псл. *[Ь1Тк-аіі] «ляпати, 
бризкати»; — пор. схв. брлага «калю¬ 
жа», брлати «бруднити; каламутити», 
лит. Ьигіаз «бруд», Ьигіип^із «трясови¬ 
на»; занадто широкі зіставлення болг. 
биркам з різними семантично віддале¬ 
ними словами допускає Бернекер (Вегп. 
І 108).— Вй£а КК І 435. 

[беркет] «тонка вірьовка, з якої ви¬ 
готовляють «верхи» і «еподи» ставних 
сіток» Берл; — очевидно, запозичення 
з турецької чи кримсько-татарської мо¬ 
ви; тур. Ьегк еі «зміцни, закріпи» скла¬ 
дається з прикметника Ьегк «міцний, 
твердий» і основи дієслова еітек «ро¬ 
бити»; пор. тур. Ьегкіі «зміцни, закрі¬ 
пи», форму наказового способу дієслова 
Ьегкіішек, похідного від прикметника 
Ьегк.— Радлов IV 1601 —1602. 

беркиць (вигук на позначення рапто¬ 
вого падіння), [бергйць Я, пекець Ж1, 
беркйцьнути; — звуконаслідувальні ут¬ 
ворення, можливо, пов’язані з ч. Ьгкаіі 
«спотикатися»; друга частина вигуку 
може бути зіставлена з [кец, кецати] 
(див.). 

берковець (стара міра ваги, 10 пу¬ 
дів); — р. берковец, бр. беркавец, др. 
бьрковьскь, п. Ьегко\уіес, ст. Ьіегкошес, 
ч. Ьегкоуес, схв. берковец (з р.); — дав¬ 
ньоруське слово є прикметниковою фор¬ 
мою (як означення до в'Ьсь чи пуд'ь), 
утвореною від назви шведського міста 
В]агкб (лат. Бігка, др. *Бьрка)\ запо¬ 
зиченнями з давньоруської мови є лит. 
Ьігкауаз, лтс. Ьігкауз «корабельний 
фунт».— Винник 128—129; Филин 
Происх. яз. 564; Шанский ЗСРЯ І 2, 98; 
Фасмер І 156—157; Преобр. І 24; Го- 
ряев 16; Засіп.— Аііг. У\УЬ.І 273; 
Вегп. І 50; В{Г§а КР І 527; МііЬІ.— 
Епбг. І 298. 

беркут (орн.) «орел, А^иі11а ге^іа»;—р. 
беркут, бр. беркут, п. Ьегкиї, Ьіг- 
киї; — запозичення з тюркських мов 
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берладйнка берца 

(тат. біркут, тюрк. кирг. буркут, каз. 
буркіт,, башк. бврквт та ін.); у поль¬ 
ську мову запозичено через східносло¬ 
в’янське посередництво. — Булахов- 
ский Семас. зтюдьі 183; Шанский ЗСРЯ 
І 2, 98; Фасмер І 157; Супрун Тюркол. 
иссл. 42—43; Дмитриев 529; Вгііскпег 
21; Засіп.- Аііг. У\УЬ. І 273; Радлов 
IV 1891. 

[берладйнка] (бот.) «братки, Уіоіа 
ігісоїог Б.»; — неясне; у звуковому від¬ 
ношенні здається найближчим до нвн. 
ВегпЬагсїіпегкгаиі «стоголовник, Сеп- 
іаигеа Ьепебісіа» і до давньої назви міс¬ 
цевості Берладь (між Прутом і Серетом; 
про етимологію цього топоніма див. 
Фасмер І 157). 

[берлаоки] «витрішкуватий; більмас¬ 
тий» Л; — п. ст. Ьгіок (Ьгіок) «зизо¬ 
окий, косоокий», ч. ст. Ьгіооку «такий, 
що швидко крутить очима в різні боки», 
[Ьгіауу] «кривий (про веретено, трубку); 
кульгавий», ст. «косоокий», слц. Ьгіо- 
оспу «косоокий», ст. Ьгіауу «тс.», схв, 
брл> «овеча вертячка», слн. Ьг 1 ]а «дзига», 
Ьгіщу«короткозорий»; — очевидно, псл. 
*ЬьгІоокь — складний прикметник, ут¬ 
ворений з основ *ЬЬГІ- із значенням 
«вертітися» і ок-'«око».— МасЬек ЕЗІС 
67; 3кок І 214; ЗІ. ргазі. І 420—421.— 
Див. ще око.— Пор. березка, вйрло, 
вирлоокий. 

[берлик] «шапка» Ж; — п. Ьегтуса 
«ведмежа військова шапка», [Ьегііса, 
Ьегіііек], ст. Ьегтіса «тс.»;—очевидно, 
через польське посередництво запози¬ 
чено з німецької мови; н. Вагептйіге 
«ведмежа шапка» утворене із слів Ваг 
«ведмідь», спорідненого з лит. Ьегаз 
«бурий», лтс. Ьегз«тс.», І Мйїге «шапка», 
яке в формі двн. аітиг, агтиг походить 
від лат. аітисіа «накидка (каноніків)», 
що через посередництво ар. (аі) шизіараЬ 
«шуба з довгими рукавами» зводиться 
до пехл. тизіак (перс, тизіа) «шуба».— 
\УеІ55-Вг2Є2Іпо\уа Ргасе гукогп. 21, 
141; ЗШ І 116; Юи§е—МіігкабО, 497. 

берлин (заст.) «вид карети», берлина 
(заст.) «вид річкового судна, баржі», 
[берліна Дз], берлйнка «тс.», ст. берлинь 
(«коляска назьіваемая б.» XVIII ст.); — 
р. берлин «старовинна карета», берлйна 

«тс.; вид судна», п. Ьегііпка «тс.», ч. Ьег- 
Ііпа «старовинний вид карети», слц. Ьег- 
Нпа, болг. берлйна, схв. берлина «тс.»;— 
запозичення з французької мови (при¬ 
наймні, як назва екіпажа); фр. Ьегііпе 
«берлінська карета» походить від назви 
міста Вегііп; як назва судна могло бути 
вперше ужите в польській мові; у цьому 
значенні пов’язується також (Горяев 
Доп. І 3; ДісЬЬагсІІ 34) з п. Ьегіо (укр. 
берло).— Шанский ЗСРЯ І 2, 98—99; 
Фасмер—Трубачев І 157—158; Янов- 
ский^ І 371; Кораііпзкі 122; МасЬек 
ЕЗЛС 51; НоІиЬ—Буег 97; Баигаі 
84. 

берло (заст.) «скіпетр», ст. берло 
«тс.» (1627); — п. Ьегіо «тс.»; — через 
польську мову запозичено з чеської; 
ч. Ьегіа «костур, скіпетр», Ьегіе «милиці», 
мор. [Ьгіа] «милиця», як і слц. Ьгіа, 
Ьагіа «тс.», Ьегіа «скіпетр», вл. Ь]ег1о 
«тс.», слн. Ьег§1а «милиця, костур», 
[Ь£г1а] «тс.», походить від двн. їегаїа 
«дрючок», яке зводиться до лат. їегиіа 
«прут, різка», пов’язаного, можливо, 
з лат. Іегіцса «стеблина».— РісЬЬагсЗЇ 
34; Зіатсзкі І ЗО; Вгііскпег 21; МасЬек 
Е5ЛС 51; Засіп.— Аііг. У\УЬ. І 274; 
Вегп. І 44; \Уа1с1е—Ноїш. І 487. 

берлбга, берліг — див. барліг. 

бертвінок — див. бритванник. 

[берулька] «ягня»; — найближче по¬ 
в’язане з ч. Ьегизка, Ьегипка «овечка, 
(перен.) лагідна дівчина», похідними від 
ч. Ьегап «баран».— Див. ще баран. 

[берфела] (частина вертлюга, гак 
для підвішування казанка), [берфелб] 
«тс.»; — не зовсім ясне; очевидно, похо¬ 
дить від рум. [Ьїгїеі] «занізки; певні 
частини воза, ткацького верстата; до¬ 
щечки для пресування тютюну», яке 
зводиться до уг. [ЬегїаІ «занізка; певна 
частина воза, ткацького верстата», ЬеНа 
«тс.», від якого походить і укр. [бйрфи] 
«щаблі в драбині»; зіставлення з бер- 
венб (ВеЗн 2), з рум. Ьїгїеаіа «лихо¬ 
слів’я» (Уіпсепг 12) або з рум. Ьогїа 
«ганчір’я», Ьоагїеіе «тс.» (Кобилянський 
Гуц. гов. 82) фонетично або семантично 
не вмотивовані.— Кравчук ВЯ 1968/4, 
126—127. 

берца, берце, берце — див. бердя. 
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бесаги бескед 

бесаги «сакви», [бйсаги, бесеги Ж, 
бесага] «тс.», [бесаг] «тс.; мішок», [би- 
саг] «тс.», [бисажина] «половина саков» 
Ме, [бесега] «велика кишеня» Мо, ст. 
бисйга «торбина» (1627); — п. Ьіеза§і, 
[Ьіеза§а, Ьеза§а], слц. ЬізаЬу, нл. Ьіга§і, 
Ьіге^і, болг. дисаг(и), [бисйга], м. ди- 
саги, дисаги, [бисаги], схв. бйсаг, бйсага, 
бйсаге, слн. Ьіза§а, [Ьеза^а]; — очевид¬ 
но, через польське і, далі, чеське посе¬ 
редництво запозичено з латинської мови; 
лат. Ьізассіит «перекидна торба» утво¬ 
рено з основ слів Ьіз «двічі» і зассиз 
«мішок».— Вгйскпег 26; Вкок І 156; 
Засіп.— Аііг. У\\Д. і 321—322; Вегп. 
І 57.— Див. ще біс2, сак1.— Пор. саква. 

бесемер, бесемерівець, бесемерівський, 
бесемеруеати; —р. бессемер, бр. бесе¬ 
мер, п. Ьезетегошас, ч. Ьезетегоуаіі, 
слц. Ьезетегоуаіі, вл. Ьеззетегоуу, 
болг. бесемеров, схв. бесемеров, слн. 
Ьезетег-зкі; — запозичення з англій¬ 
ської мови; англ. Веззетег «бесемер» 
утворено від прізвища англійського ін¬ 
женера Бессемера (Веззетег), який роз¬ 
робив спосіб одержання сталі шляхом 
продування розтопленого чавуну повіт¬ 
рям.—СІС 95; УРЕ І 525—527. 

[бесєкур] (бот.) «Уіг§а аигеа Б.» Г, 
Мак, [бесєгур] «тс.», [бусекйр] «рід трави 
з грубим стеблом і довгими вузькими 
листками» О, [бусєкор] «жовтозілля Фук- 
са, Вепесіо їисЬзіі Стек» Мак; — неясне. 

[бесиво] «блекота, Нуозсуатиз пі^ег» 
Пі; — р. [бесиво] «тс.; дурман, Ваіига; 
одуряюче зілля»; — очевидно, похідне 
від біс\ бісйтися (пн.-укр. бесйтися); 
в такому разі назва зумовлена отруй¬ 
ною властивістю рослини. — Див. ще 
біс1. — Пор. бесіжнйк, бісйна. 

бесіда «розмова; забава, бенкет; това¬ 
риство», [беседа] «тс.; весільна забава» Пі, 
бесіда (заст.) «бесіда; гості, товариство» Бі, 
бесідка «альтанка», [беседка] «лава для 
гребців у' човні», бесідник «співрозмов¬ 
ник», бесідувати, [беседувати], [бесід- 
ливий] «говіркий»; — р. болг. беседа, бр. 
бяседа «бенкет; [бесіда]», др. бесіда 
«місце для сидіння; розмова», п. Ьіезіа- 
ба «бенкет», ч. слц. Ьезеба «дружня 
розмова; зібрання для розмови», ч. Ье- 
зісіка «альтанка», слц. Ьезіебка «тс.», 
вл. Ьіеаа«1а «розмова, товариство спів¬ 

розмовників», болг. беседка «альтанка», 
м. беседа «розмова», схв. беседа «промо¬ 
ва, проповідь», слн. Ьезеба «слово, роз¬ 
мова, мова, обіцянка», стел, бес^дл 
«слово, розмова»; —псл. Ьезеба, утворене 
з прислівника Ьег «зовні» і іменника 
зеба «сидіння»; первісне значення — «си¬ 
діння надворі», пізніше «зібрання», «роз¬ 
мова» і т. д.; вважається також (Ког\уа- 
бо\у§кі ДВІ 2,104—105; ЗССЯ 1, 211— 
212) спорідненим з дінд. ЬЬазаб- «зад» 
(<*«сидіння»); помилковим було тлу¬ 
мачення початкового бе- як префікса, 
відповідного лит. Ье- в дієсловах трива¬ 
лого виду (БрандтРФВ 21, 207; Погодин 
РФВ 39, 3), а також пояснення слова 
бесіда як похідного від гіпотетичної 
форми кореня *Ьез- (<*ЬЬез-) «розмова, 
звуки», нібито того самого, що і в сло¬ 
вах баяти, бййка та ін. (Горяев 17; 
Ильинский РФВ 62, 237—239; Вгіїск- 
пег 26—27); запозиченнями з слов’ян¬ 
ських мов є лит. [Ьезіеба], уг. Ьезгеб 
«мова, бесіда».— Шанский ЗСРЯ 1 2, 
101—102; Фасмер І 160; Преобр. І 25— 
26; МасЬек Е56С 52; БЕР І 44; Вкок 
1140; 81. ргазі. І 215—216; Вабп.— Аііг. 
У¥Ь. І 291; \Уапзігаі 2181РН 14, 101 — 
103; Вегп. І 52.— Див. ще без2, сидіти. 

[бесіжнйк1] (бот.) «вороняче око, Ра- 
гіз ^иаб^і[о1іа Б.»; —очевидно, резуль¬ 
тат контамінації назв [бешезнйк, бешиз- 
ник Мак] «тс.», [бешйшник] «лобода 
гібридна, СЬепоробіит ЬуЬгібит Б.» і 
слів біс, бісйтися (пн.-укр. бесйтися), 
зв’язок з якими міг бути зумовлений 
отруйністю рослини; -сі- замість очіку¬ 
ваного -си- могло з’явитися в резуль¬ 
таті деетимологізації слова під впливом 
бесіда чи бесідка, зокрема через збли¬ 
ження з назвою [бесіжнйк огородний] 
«рожа, мальва, Аісеа гозеа Б.».— Див. 
ще бешезнйк, біс1.— Пор. бесиво, бе¬ 
сіжнйк2, бісйна. 

[бесіжнйк2 (огородний)] (бот.) «рожа, 
Аісеа гозеа Б.»;—очевидно, пов’язане 
з бесідка «альтанка».— Див. ще бесіда. 

[бесіт] (бот.) «зніт, ЕріїоЬіит ап§и- 
зШоІіит»; — неясне. 

бескед «крутизна, прірва, яруга; 
скеля, гора», бескйд, бескет «тс.», 
бескеддя (зб.), бескеття (зб.) «тс.», [бес- 
кеда] «крутизна, прірва, яруга», [бес- 
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кедина, бешкет\ «тс.», бескеди «гори, 
гірський хребет», [бискети] «тс.», [бес- 
кидник] (заст.) «народний повстанець 
у Західному Прикарпатті» УІЖ 1962/2, 
Бескид (частина Карпат), Бескйди, Бе- 
щад, Бещади «тс.», [бескйдувати] «пас¬ 
ти худобу в горах»; — р. Бескиди, др. 
Бескиді), п. [Ье&кіб] «гірський хребет, 
через який можна перейти; ліс на горі», 
Везкісі, Везгкіб, ст. Віезгсгасі, ч. [Ьез- 
кусі] «гірська сідловина; голий гірський 
хребет», [Ьезкусіу] «гори», Везкубу, слц. 
[Ьезкуб, Ьегкусі] «гірський хребет»; — 
загальноприйнятого етимологічного по¬ 
яснення не має; частина дослідників 
(РєпуоН АЇ81РЬ 7, 625; Впіскпег 21 — 
22) пов’язує з назвою фракійського пле¬ 
мені (Зєсшої «бесси», |Зієааоі «тс.» або з 
алб. (фрак.) Ьіезкє «полонина, ряд висо¬ 
ких гір» (ОоЬго\*ю1зкі К81 15, 177), але 
при цьому залишається нез’ясованим 
компонент -(к]ед\ з формального боку 
дещо переконливіша спроба пов’язати з 
снн. ЬезсЬеІ «відокремлення», нн. ЬезсЬеІ 
«границя», утвореним з префікса Ье- 
і основи дієслова нвн. зсЬеібеп «відо¬ 
кремлювати», спорідненого з гот. зкаі- 
(Іап, лит. зкїезіі, зкаібуїі, лтс. з^іезі 
«те.», 11<:іебеі «ділитись на частини» 
(пор. [діл] «гірський хребет» або назву 
гірського хребта рум. Оеаі від сл. беїь), 
а також двн. £азкеШ «вершина гори» 
(ЗсЬасЬтаіоу АГЗІРЬ 33, 54; Соболев- 
ский РФВ 64, 101; Рог^або\мзкі ЛР 2, 
162—163 ; 81. ргазі. І 217—218), але таке 
пояснення недостатньо підтримується 
історичними стосунками між слов’яна¬ 
ми і германцями на відповідній терито¬ 
рії; можливо, що назва є залишком 
іллір. *ЬІ2-кіі>/Ьі2-кєі- (<*Ьиг-) букв, 
«буковий ліс» (О. Н. Трубачев Назва¬ 
ний рек Правобережной Украиньї 281; 
А. Мауег Е)іе 8ргасЬе сіег аііеп Шугіег 
II 65, 100); інші пояснення (розглянуті 
у Марусенко) обгрунтовані слабіше.— 
Марусенко ЛБIX 65—73; Кобилянський 
Діалект і літ. м. 243; Фасмер І 161; 
Кореспу Асі. КеІІпегоуі 158—173; Кіи- 
§е—Міігка 641. 

бестія, [бестіянка, бесті янський], 
бестіяльський Б і, бестіярськи Я, ст. 
бестиа, бестія (XVI ст.), бествію 
(1627), бестіялський (XVII ст.), бес- 

тіалство (XVIII ст.); — р. бестия, бр. 
бзсгпьія, п. Ьезііа, ч. Ьезііе, слц. Ьезііа, 
вл. ЬезііаІзкІ «звірячий», м. бестща, 
схв. бестиіа, беїитща, слн. Ь&гіца, 
Ьезііа; — основне слово запозичено 
з латинської мови книжним шляхом чи, 
можливо, через польське посередницт¬ 
во; лат. Ьезііа «тварина» споріднене 
з лтс. буезеїе «дихання, душа, жит¬ 
тя», лит. буезіі «задихатися», сіуа- 
зіа «дух», псл. бихь (<*боиз-), база 
(<*боиз]а), укр. дух, душа; похідні 
форми утворено від запозиченого слова 
на грунті української і польської мов.— 
Шанский ЗСРЯ І 2, 109; Фасмер І 162; 
Преобр. І 25; МасЬек Е8ЛС 52; 8абп.— 
АіІ2. V^УЬ. І 288—289; АУаІбе—Ноіш. 
І 102.— Див. ще дихати, дух. 

бесур — див. бісурман. 
[бета] «уміння Пі, кебета Ж»; — 

п. [Ьіеіка] «клепка (в голові)»; — оче¬ 
видно, пов’язане з р. [беть] «поперечна 
скріпа барок; колода, що перекидає¬ 
ться з борта на борт і врубується», 
[бетиньї] «поперечні балки в човні як 
упори бортів» (пор. нвн. Віеі «підмостки, 
риштування; дошка на кінці судна»), 
яке зіставляється з дісл. Ьііі «балка, 
колода», шв. [Ьііа] «лави на човні», що 
зводяться до дісл. Ьііа «кусати», пер¬ 
вісно «розколювати», спорідненого з нви. 
ЬеіВел «кусати», дінд. ЬЬєбаті «розко¬ 
люю, розламую», лат. їіпбо «розколюю»; 
в такому разі значення українського 
слова розвинулось через значення 
«планка, клепка»; у морфологічному 
відношенні можливий зв’язок із словом 
кебета.— Фасмер І 162; 8^ І 153; 
Меуег АІ81РН 5, 142—144; Раїк—Тогр І 
67, 72; «ІоЬаппеззоп 602—603.— Пор, 
кеба. 

[бетанґ! «волоцюга» ВеЛ, [битанг(аЬ 
бітангаї «тс.» ЕЗб 4, ст. битанка «воло¬ 
цюга» (XVIII ст.); — слц. Ьііап£ «нік¬ 
чема», схв. бйтанга «ледар»; — запози¬ 
чення з угорської мови; уг. Ьііап§ «во¬ 
лоцюга», первісно «здобич» походить із 
свн. Ьпіип£е «здобич», спорідненого з 
снн. Ьаіе «обмін, поділ», (аІ)Ьйіеп «ді¬ 
лити, брати здобич», нвн. Веиіе «воєнна 
здобич» і, можливо, з дісл. у 1а «пода¬ 
вати», дат. усіє «надавати» або з дірл, 
ЬОаіб «перемога», кімр. Ьибб «здобуток, 
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виграш».— ВеЛ 391; Тимч. 92; Зкок І 58; 
МЬІТЕЗг І 306—307; Вагсгі 21; К1и§е— 
Міігка 72. 

[бетега] «хвороба; нікудишня лю¬ 
дина», [бетегота] «нездара», [бетюг] 
«слабість» ВеУг, [бетежний] «хворий», 
[бетегати] «хворіти» ВеУг, ст. бетегь, 
бетюг, бет’Ьг'ь (XVII ст.), бетюгь 
(XVIII ст.), бетежний (XVI ст.), бе- 
тЬжний (XVIII ст.); — слц. ЬеїаЬ, схв. 
бетег, слн. Ьеіе§; — запозичення з угор¬ 
ської мови; уг. Ьеіе§ «хворий» задовіль¬ 
ної етимології не має.— Дзже 81. зі. 7, 
150, 160; Засіп.— Аііг. V^УЬ. І 292— 
293; МЬІТЕЗг І 290; Вагсгі 19. 

бетеги — див. бетлах. 

бетель (рослина родини перцевих; 
суміш для жування з листя цієї рослини 
та інших складників); — р. бетель, бр. 
бетзль, п. ч. слц. Ьеіеі, болг. бетел, 
слн.ЬеіеІ;— запозичено через росій¬ 
ське посередництво з французької або 
португальської мови; фр. Ьеіеі «тс.» 
через посередництво порт. Ьеіеі запози¬ 
чено з мови гінді, в якій відповідне слово 
в формі уеііііа походить від мал. уеііііа, 
утвореного шляхом лексикалізації ви¬ 
разу уеги її а «простий листок».— СІС 
95; ССРЛЯ 1, 445; Кораііпзкі 124; Баи- 
гаі 85; КІеІп 167. 

[бетка] «гриб» Ж, Я; — запозичення 
з польської мови; п. Ьеіка, ЬесІІка, 
Ьесіїек, ст. Ьсііа «тс.», як і р. [блйци] 
(<*б'ьдлицм) «гриби, губки», ч. Ьесііа 
(вид грибів), вл. ЬосІІо, нл. Ьесіїо, ЬІа 
«тс.», походять від псл. [* Ь'ьсЗ-'ьІ а], по¬ 
в’язаного з лит. Ьибеїе, Ьибе (вид гри¬ 
бів) (на думку Махека, литовські слова 
є запозиченнями з слов’янських мов); 
не зовсім певним є зв’язок з гр. рсоХітгід 
«гриб».— Меркулова Зтимология 1964, 
96—97; Фасмер І 176; Vа5те^ Р81 4, 
170; 31ау/зкі І 29; МасЬек ЕЗЛС 50; 
51. ргазї. І 459—460; Тгаиїтапп 39. 

[бетлахі «відходи при молотьбі, сміт¬ 
тя», [бетлих, бетляг Ме, бетяг Мо, 
бетюг Ж, бетеги Ж] «тс.»; — очевидно, 
видозмінене запозичення з німецької 
мови; нвн. Веііеі «мотлох; нісенітниця» 
пов’язане з Ьїііеп «просити», спорідне¬ 
ним З гр. ЯЄі'О’СО «переконую», псл. и-Ье- 
сіііі, р. убедйть; українські звукові 

форми могли розвинутися через про¬ 
міжні форми *бетля, *бетла з доданням 
кінцевого -х під впливом мотлох і кін¬ 
цевого г під впливом тягтй, лягтй. 

бетон, бетоніт «штучний камінь з бе¬ 
тону», бетонник, бетоняр, бетонярка, 
бетоньєрка, бетонувати, обетонити;— 
р. бр. болг. бетон, п. ч. вл. Ьеіоп, слц. 
слн. Ьеіоп, м. бетон, схв. бетон; — 
основне слово запозичено з німецької 
мови; н. Веіоп походить від фр. Ьеіоп, 
що зводиться як запозичення до лат. 
Ьіійтеп «намул, пісок; мінеральна смо¬ 
ла, асфальт», спорідненого з дінд. їаіи 
«лак, гума», двн. ^иііі «клей», сиіі 
«тс.», нвн. Кііі «замазка, цемент»; від 
фр. Ьеіопіеге походить і бетоньєрка, 
решта похідних форм утворена в укра¬ 
їнській мові від запозиченого бетон.— 
СІС 95; Шанский ЗСРЯ І 2, 112; Фасмер 
І 162; К1и§е—Міігка 71; Баигаі 85; 
АУаІсІе—Ноіш. І 107.— Пор. кит2. 

[бетоніка] «буквиця, Веіопіса оШсІ- 
паїіз Ь.», [бетонька] «тс.» Пі; — р. бе- 
гпоника, п. ст. Ьеіопіка; — запозичено 
з латинської мови, можливо, через ро¬ 
сійську чи польську; лат. Ьеіопіса (Ьеі- 
іопіса, уеііопіса) пов’язується з кельт¬ 
ською чи іберійською етнічною назвою 
Vеіібпе5 «веттони» або з кельтськими 
словами Ьеп «голова», іоп «гарний».— 
Нейштадт 473; Таїсіє—Ноіш. її 776. 

бетюг, бетяг — див. бетлах. 
[бетяр! «волоцюга, розбійник», [ба- 

тяр, бацяр] «тс.» О, [бетярчук, батяр- 
ня (зб.), батярний О, батярувати О];— 
п. [Ьасіагг] «підліток; волоцюга», [Ьа- 
ііаг, Ьусіаг] «тс.», ч. діал. слц. Ьеі’аг 
«пройдисвіт, розбійник», болг. бекярин, 
бекяр «холостяк, бобиль», м. бе&ар «хо¬ 
лостяк, гультяй», схв. бейар «тс.»; — 
в українську і західнослов’янські мови 
запозичено через посередництво уг. Ье- 
іуаг «нероба, волоцюга, розбійник» з 
болгарської або сербської мови, де це 
слово походить від тур. Ьекаг «холостий», 
що зводиться до перс. Ьїкаг (Ьї каг) 
«без заняття»; виведення від ар. Ьікг 
«дівчина» чи перс. Ьекг «незайманий, 
непорочний» (БЕР І 41) помилкове.— 
2аг§Ьа ЗР 31, 117; РеусЬшап ЗР 31, 

208; МасЬек Е53С 52; Зкаїііс 127; 
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Засіп.—Аііг. УШ. і 267; МІЧТЕЗг І 
291; Вагсгі 19.— Пор. бекерник. 

бех1 (вигук на позначення шуму від 
удару при падінні), бехати «грюкати; 
бити», набехкати «щільно втискуючи, 
наповнити; [багато в щось накидати]»;— 
звуконаслідувальне утворення, пара¬ 
лельне до бах, бух. 

[бех2] (бот.) «болиголов, Сісиіа уі- 
гоза Б.; сусак зонтичний, Виіотиз ит- 
Ьеііаіиз Б. Мак»; — р. [бех] «болиго¬ 
лов»; — результат видозміни деетимо- 
логізованої форми [вех] «цикута», мож¬ 
ливо, зближеної з [бесиво] «блекота» 
(пор. [бєс] «сусак» Мак).— Див. ще вех. 

[бех3] «вид хвороби; бешиха Ж» (зга¬ 
дується в заклинаннях поряд з бешйха);— 
очевидно, утворене шляхом зворотного 
словотвору від бешйха, в якому компо¬ 
нент -иха був сприйнятий як суфікс.— 
Див. ще бешйха.— Пор. бех2. 

[бехтірь] «вид військового обладун- 
ку» Я, ст. бехтер’ь «кольчуга, кіраса» 
(XVI ст.); — р. [бехтерь] «велика кор¬ 
зина з дранки», ст. бехтерец'ь, бахте- 
рець «обладунок з металевих пластинок», 
бр. ст. бехтер’ь «обладунок», п. ЬесЬіег 
«обладунок, панцир», ст. ЬесЬІуг, ЬесЬ- 
іег2, схв. бехтер «кольчуга», ст. бахте- 
рец; — запозичення з перської або мон¬ 
гольської мови (перс. Ьа§іаг, монг. 
Ье§іег «вид панцира»); помилково пов’я¬ 
зувалося (5XV І 110) з тат. бахта «ткани¬ 
на».— Абаев ИЗСОЯ І 241; Вгйскпег 19. 

бецай — див. бацман. 
бецман «телепень, вайло», [бецманка], 

[бицман] «вайло» Ж, [бйцман] «велика 
товста дитина Бі; великий палець Я»;— 
очевидно, похідне утворення від бец 
(бець) «грудка; телепень», паралельне 
до [бацман] «щось велике».— Див. ще 
бець.— Пор. бацман. 

[бець] «грудка (тіста, глини і т. д.); 
вид великого хліба (?)», [бецок] «теле¬ 
пень» Ж; — п. [Ьес] «товста дитина» 
(з укр.); — афективне утворення, по¬ 
дібне до м. беца «неповоротка жінка», 
молд. боц (рум. ЬоІ) «грудка, брила, 
кулька». — 8\У І 109.— Пор. бецман, 
боц. 

[бецьком] «міцно» (у виразі б. посну- 
ти); — можливо, пов’язане з [бець] 
«грудка, брила» (пор. лежати каменем). 

бечова, бичова «вірьовка; линва; при¬ 
прягання додаткових коней чи волів», 
бечівка, бичівка «вірьовка», бечівнйк, 
[бичівнйк] «жердина коло воза для при¬ 
прягання третього коня», [бичивнйю] 
«берегова смуга, якою тягнуть невід» 
Мо, [бичівнйця] «мотузяна крамниця» 
ПІ, [бичовнйк] «підвищений берег» Лекс- 
Пол, [бичовий] «пристяжний», бечувати, 
бичувати «припрягати додаткового коня 
чи вола»; — р. бечева, бичева, бр. [би- 
чейка], п. [Ьісг] «мотузка чи жердина 
коло воза для припрягання третього 
коня; шнурок (намиста)», [Ьісгошіа] (у 
виразі когі па Ьісго\уіе «припряжений 
кінь»); — задовільного пояснення не 
має; вважається (Маігепаиег БР 7, 6) 
запозиченням з тюркських мов (уйг. 
бак, бек «стрічка, мотузка», кирг. бак, 
бог «ремінь»), можливо, через стадію суб¬ 
стантивації похідного від*бек прикмет¬ 
ника *бечовий із словосполучення * бечо¬ 
ва тяга; пов’язується також (Зкоіб 
5—6) з перс, рїс «вигин, звивина»; де¬ 
які дослідники (Ііііпзкі] РР 11, 187; 
БЕР І 45) залучають сюди також схв. 
бечва, б]ечва «панчоха», болг. бечви, беч- 
вища «вузькі штани» і виводять з *Ьесі < 
<*оЬуєсі, в якому припускають той 
самий корінь, що і в р. болг. вйца «прут»; 
зіставлялося (Горяев 17) ще з гр. ф'ахє- 
Ход «зв’язка», лат. Іазсіз «тс.»; Даль 
виводив від бич; насправді варіанти 
з би- виникли, очевидно, лише як ре¬ 
зультат впливу з боку бич і його похід¬ 
них.— Шанский ЗСРЯ І 2, 112; Фасмер 
І 162; Даль І 90. 

[бешезнйк] (бот.) «вороняче око, Ра- 
гіз ^иаб^іїо1іа Б.», [бешиха] «лобода 
міська, СЬепоробіит игЬісит Б.» Мак, 
[бешйшник] «лобода гібридна, СЬепоро- 
біит ЬуЬгібит Б.», [бешичник Мак, 
бишйшник Ж, бишівник Мак, бішиш- 
ник Мак] «тс.»; — похідні утворення від 
назви хвороби [бешеги], бешйха; назви 
лободи зумовлені застосуванням її в 
давнину для загоювання ран.— МасЬек 
Лт. гозії. 82—83.— Див. ще бешиха,— 
Пор. бесіжнйк1, бишник. 

бешйха «інфекційне запалення шкі¬ 
ри», [бишйха, бешйґа, бишйґа, беш Я, 
бешйшник] «тс.», [бешеги] «збудники яко¬ 
їсь хвороби»; — р. [бешйха] «запалення 
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бешкет бздирка 

шкіри; пухир, гуля, опух», п. [ЬезгусЬа, 
Ьезгу§а] (з укр.), схв. бешика «міхур»;— 
запозичення з східнороманських мов; 
молд. бешйкз (бзшйкз) «міхур, пухир», 
рум. Ьа^їса (Ье^їса) «тс.» походять від лат. 
*Ьеззіса (<уезІса) «сечовий міхур, пу¬ 
хир», яке пов’язується з дінд. уазІШ 
«сечовий міхур», уапізІЬий «пряма киш¬ 
ка», лат. уепіег «живіт»; в українській 
мозі кінцевий компонент -іка уподіб¬ 
нився до суфікса -иха (пор. пов’язане 
з цим виділення діалектної форми беш, 
а також слово бех); форма беиіеги, 
можливо, зумовлена впливом з боку 
іншого запозичення — бетега «хворо¬ 
ба».— Шаровольський 36. заходозн. 54; 
ЗсЬеІибко 127; Уіпсепг 3; Фасмер І 163; 
Засіп.— Аііг. У\УЬ. і 292; Вегп. І 53; 
СДЕЛМ 50; Рц$сагіи 15—16; ИІЖМ 74; 
Шаібе—НоГт. II 750—751,—Пор. бех3, 
бетега. 

бешкет, [бешпет], бешкетник, беш¬ 
кетництво, бешкетувати, [бешпетити] 
«бруднити»; — остаточно не з’ясоване; 
виводилось (Потебня РФВ І 264) від 
нвн. ВезсЬізз «обман, хитрість», снн. 
ЬезсЬіІеп «обдурювати», утворених за 
допомогою префікса Ье- «об-» від основи 
дієслова зсЬеібеп (снн. зсйііеп) «випо¬ 
рожнятися, бруднити», спорідненого з 
лит. зкїезіі «розбавляти, розділяти», 
лтс. зкісігз «хворий на понос», лат. 
зсіпсіеге «розколювати»; але можливість 
запозичення з нижньонімецьких гово¬ 
рів слова, відомого лише на східноукра¬ 
їнській території, сумнівна.— Фасмер 
І 163; К1и§е—Міігка 641. 

бешмет «вид верхнього одягу; кап¬ 
тан під черкеску»; —■ р. бешмет «стьо¬ 
бана ковдра; суконний каптан», бр. 
бешмет «вид одягу», слц. Ьезгпеі «тс.»;— 
через російську мову запозичено з та¬ 
тарської; тат. бишмат «ватний одяг» 
споріднене з башк. бишмзт, аз. бзш- 
мзт, кирг. бешмант, каз. бесбет «тс.».— 
Дмитриев 529; Радлов IV 1789. 

бештати «лаяти, ганити», [бештанй- 
на]; — запозичення з польської мови; 
п. Ьезгіас «тс.» походить від ст. Ьезгіе 
«бестія», яке разом із слц. Ьезіе «тс.» 
зводиться до уг. Ьезіе(іеіек) «тс.; 
скотина» (лайл.), утвореного з Ьезііа 
«бестія» (з лат.) і Іеіек «душа».— РісЬ- 
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Ьагсіі 10, 35; 2агеЬа 31/3, 118; Вгйскпег 
,22; Сге§ог 81. зі.' 17/1—2, 110; Засіп.— 
АіІ2. УУ/Ь. І 288.— Див. ще бестія. 

[бждирка] (іхт.) «гольян, РЬохіпиз 
гіуиіагіз», [бздйрка] «рід дрібної риби»0, 
[бздерка, здерка] «тс.» О; — р. [бздерка] 
«гольян», [бздирка] «тс.»; — очевидно, 
запозичення з польської мови; п. [Ьгсіег- 
ка, рзіегка, гсіегка, гбугкаї «тс.» є ре¬ 
зультатами видозміни деетимологізова- 
ної форми рзіг^^ «[тс.]; форель».— Див. 
ще пструг. 

[бжичати] «дзижчати» (про комах) 
ВеБ, [бжуніти] «дзижчати, гудіти», 
[бжук] (ент.) «гнойовик, ЗсагаЬеиз зіег- 
согагіиз», [бжун, бзюк ВеНЗн] «тс.»; — 
похідні утворення від звуконасліду¬ 
вання бжж, що передає дзижчання ко¬ 
мах (бжук, очевидно, під впливом жук).— 
Пор. бзик. 

[бжур] (бот.) «бузина, ЗатЬисиз еЬи- 
Іиз Ь.» Ж;—ДР- бжурь «вид росли¬ 
ни»; — східнослов’янське утворення від 
кореня Ь"ьг- за допомогою рідковжива¬ 
ного суфіксального комплексу -іоиг- (як 
у дівчур, німчура).— Пор. бзина.— Див. 
ще бо з1. 

[бздйрка] «широка скіпка, скалка; 
віддертий кусок, клапоть» Ж, [здйркаІ 
«тс.» Ж; — похідне утворення від діє¬ 
слова здирати; початкове б- не зовсім 
ясне; можливо, зумовлене зближенням 
з фонетично подібною назвою [бздйрка] 
«рід дрібної риби».— Пор. бждирка. 

бздіти, [биздіти, пездіти], бздйкагпи, 
[бздик] «бздун» Ж, [бздила] «жук вонюч¬ 
ка, Віарз», бздйни, [бздільня] «спальня» 
Я, бздо, бздун, бздунка, бздюх, бздюха 
«порхавка, Ьусорегсіоп Ь.; вид комахи», 
[бзьдбха] (ент.) «кровососка коняча; 
овід» Ж; — Р- бздеть, бр. [бздюль] «вид 
комахи», п. Ь^сігіеб, Ьгсіпдс, ч. Ьгсіііі, 
слц. ЬгсНеі’, вл. Ьгсіа, нл. Ьгез, болг. 
баддя, м. базди, схв. базд(і)ети, слн. 
регсіеіі; — псл. *Ьь2СІеіі <*рь2СІеіі; — 
споріднене з лит. Ьегбеїї «випускати 
гази», лтс. Ьегбеі, гр. рбєїу (<*ЬгсІеіп), 
лат. ребеге, нвн. їізіеп «тс.», можливо, 
також з дінд. ЬЬазасі «зад», Ьазіак «цап» 
(первісно «смердюх»); вважається індо¬ 
європейським утворенням від звукона¬ 
слідувального кореня *Ьг-/*рз- або 



бздиюка бйга 

*ЬЬе5-.— Фасмео І 163; Вгйскпег 54; 
МасЬек Е8ЛС 79; БЕР І 97; 8кок І 125— 
126; Егаепкеї 42; Тгаиїтапп 221; ЗсЬпіШ 
К2 27, 320; ІЦігізкі АЇ81РЬ 34, 12; 
Таїсіє—Ноїт. II 273—274; МаугЬоїег 
II 422—423. 

[бздннжа] (бот.) «паслін, Зоїапиш 
пі§гит Б.» Мак, [бздюжник ЛексПол, 
бздюнка Мак] «тс.»; — очевидно, резуль¬ 
тат видозміни деетимологізованої форми 
[поздника] «тс.» (див.). 

[бзик] «гедзь, овід» Ж, [бзік, бзюк} 
«тс.» ВеНЗн, [бзичати] «дзижчати», 
[бзеніти ВеБ, бзимчати ВеБ, бздунчати 
ВеНЗн] «тс.»; — р. [бзьік, биз], бр. бзьік 
«тс.», п. Ьгук (звуконаслідувальний ви¬ 
гук, що відтворює шипіння розжаре^ 
ного тіла в холодній воді), Ьгукас 
«дзижчати», Ьгусгес «тс.», [Ьгік] «гедзь», 
ч. слц. Ьгг (звуконаслідування дзиж¬ 
чання), ч. Ьгі «тс.», Ьгікаіі «дзижчати», 
Ьгііі «тс.», Ьгікаука «овід», слц. Ьгік 
«пурх», Ьгікаіі «пурхати», Ьгисаі,’ «дзиж¬ 
чати», Ьгікаука «овід», вл. Ьгисес «дзиж¬ 
чати», нл. Ьугаз «тс.», Ьугк «гедзь», Ьуг- 
каз «гедзатися», схв. зола (<*Ььго1]'а) 
«оса», слн. Ьег1]а1і «гедзатися», Ьегаіі, 
Ь§г§а1і, Ьгікаіі «тс.»; ■— похідні утво¬ 
рення від звуконаслідувального кореня 
Ьг-/Ььг-, що відтворює дзижчання; па¬ 
ралельними утвореннями вважаються 
дінд. ЬаЬЬазіі «дує», двн. Ьізе, нви. 
Віезе «північно-східний вітер», Ьїзеп «бі¬ 
гати, як худоба від гедзя».— Шанский 
ЗСРЯ І 2, 113; Фасмер І 164; 8іа\узкі І 
53; МасЬек Е8.1С 79; 81. ргазі. І 466— 
468; Вегп. і 111—112. — Пор. бжичати, 
бйдзати. 

[бзйка] «пасіка» ЕЗб 2, [бзйчник} 
«вулик» (з жебрацького жаргону); — 
можливо, залишки похідних утворень 
від одного з давніх варіантів назви 
бджоли, похідного від звуконасліду¬ 
вального кореня *Ььг- і спорідненого 
з п. рзгсгоіа (<*Ььг-се1а).— Ильинский 
ИОРЯС 23, 158—162.— Див. ще бджо¬ 
ла, бзик. 

[бзина] (бот.) «бузина, 8ашЬисиз еЬи- 
Іиз Б.», [бзйско ВеНЗн, бзюк, бзик 
ВеНЗн, бзік] «тс.»; — п. [Ьгіпа] «бузи¬ 
на», [Ьгіак] «кущ бузку», ст. Ьгік «бу¬ 
зок, 5угіл§а», ч. [Ьгіпка] «бузина»; — 
суфіксальне утворення від кореня Ььг-, 

того самого, що і в словах бузина., боз.— 
Див. ще боз.— Пор. баз2, бжур, буз. 

би (частка для оформлення умовного 
способу дієслова), б «тс.», [бим, бих, 
бись, бйсьмо, бйсьте] (форми 1-ї і 2-ї 
ос. одн. і мн.), -би (складова частина 
складних сполучників, напр., абй, 
якби), -б «тс.» (напр., щоб); — р. бр. 
би, -би, др. бихь, би, бихомь, бьісте, 
бииія, бихое'Ь, бьіста, бьісте, п. -Ьут, 
-Ьуз, -Ьу, -Ьузту, -Ьузсіе, ч. (-)ЬусЬ, 
(-)Ьуз, (-)ЬусЬот, (-)Ьузїе, слц. Ьу, -Ьу, 
вл. (-)ЬусЬ, (-)Ьу, (-)ЬусЬту, (-)Ьузсе, 
(-)ЬусЬи, (-)ЬусЬто.), (-)Ьу$іа] (Ьуііе)), 
нл. Ьу, -Ьу, болг. м. би, -би, схв. бих, би, 
бисмо, бисте, слн. Ьі, стел, вкі^ж, вкі, 
БЬІ, ЕКІ^СМ'Ь, БЮСТЕ, БкІША, Бк1\гЄВ'в, 

БкіСТа, ВИЛік, ВИ, БНЛ1Ж, БИСТЕ, БА, БкІ- 

Х'ОЕ’Ї; — залишок (власне, колишня 
форма 3-ї ос. одн.) окремого різновиду 
аориста (на Ьу-) або умовного способу 
(на Ьі-) від допоміжного дієслова Ьуіі 
«бути», яке в східнослов’янських мовах 
перетворилось у відповідних формах 
у частку в результаті втрати особових 
закінчень цих форм.— Іст. граматика 
350—351; Мельничук Структ. слов. реч. 
78—83.— Див. ще бути1. 

[бйба] (дит.) «мамалига» Ме, [біба] 
(дит.) «хліб» МСБГ; — п. (дит.) ЬуЬу 
(невідм.) «м’ясо»; — очевидно, нове утво¬ 
рення на грунті української або поль¬ 
ської мови. 

[бибак] «чиряк»; — очевидно, пов’я¬ 
зане з [буба] «рана» (дит.), [бубачка] 
«нарив».— Див. ще буба. 

[бйвний] «багатий, достатній» Ж, 
[бивнувати] «мати в достатку» Ж; — 
утворення від запозичення з угорської 
мови; уг. Ьб «багатий, рясний, щедрий», 
очевидно, запозичене з тюркських мов 
(пор. тюрк. уйг. бег «пан, князь», тур. 
Ьеу).— Верхратський ЗНТШ 1899 IV 
202; М1МТЕ82 і 356—357; Вагсгі 26.— 
Див. ще бек1. 

[бйга] «хтивість, пристрасть» Ж, Іби- 
говатий] «запальний, буркотливий, гру¬ 
бий» ВеЗн, [беговшпий] «тс.» Ж; — схв. 
ЬеЬпиіі «спонукати, підбурювати; дра¬ 
туватися; озиратися»; — очевидно, по¬ 
в’язане з рум. ЬїЬй у виразі а ргіпсіе Ь. 
«норовитися» (про коней, волів); у сер- 
бо-хорватській мові зіставляється з тур. 
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бйґа 

ЬіЬтак «сердитися» (К]еспік І 226) або 
виводиться від вигуку ЬаЬ (5кок І 133); 
позбавлене підстав зіставлення (5сЬе- 
Іисіко 126) з рум. ЬеЬйі «бекати». 

[бйґа] (у виразі бйґи збивати «байди¬ 
кувати»); — запозичення з угорської 
мови; уг. ЬІ£е «дурка» (загострений 
з двох кінців цурпалок, яким діти гра¬ 
ються, підбиваючи і ловлячи його), 
Ьй§е, рі§е «тс.» вважається звуконаслі¬ 
дувальним утворенням.— М]\ІТЕ52 і 
298.— Пор. беґар. 

[бйґасень] «телепень, бельбас», [бе- 
ґас] «негідник, нероба»; — п. ч. діал. 
Ьі§аз, £іЬаз, ЬітЬаз«тс.», слц. [ЬіЬаз];— 
очевидно, запозичення з угорської мови; 
уг. ЬіЬазг «дурень, недотепа» походить 
від циг. ЬіЬаді «лиха доля, нещастя», 
ЬіЬаУ.і, ЬіЬаХ «тс.».— МасЬек Е5.ІС 54; 
Засіп,— Аііг. УШЬ. і 319—320; МИТЕВг 
І 292—293. 

[бйдзати] «гедзатися» Ж, [бйдзатися, 
бйдзкатися, бйзкатися ВеУг] «тс.», [бй- 
дзень] «гедзь», [бйдзавка] «овід» Я, [бйдзь- 
кавка, бйзканка ВеНЗн, бйзканка ВеУг] 
«тс.»; — очевидно, результат взаємодії 
в українській мові кореня Ььг-, на сту¬ 
пені подовження Ьуг-, того самого, що 
і в слові [бзик] (пор. нл. Ьугас «дзижча¬ 
ти»), з коренем гедз-.— Див. ще бзик, 
гедзь. 

[бидзівнйк] «посуд у вівчарстві» Доп. 
УжДУ 4; — результат видозміни форми 
*будзівник, похідної від назви молоч¬ 
ного продукту будз; пор. іншу назву 
того ж посуду [будзов'яз\ (Дзендзелів- 
ський Доп. УжДУ 4, 110).— Див. ще 
будз. 

бидзунка — див. безунка. 
бйдло «худоба, скотина», [бидля] «ху¬ 

добина», [бидлйна] «тс.», [бидляк] «ско¬ 
тина» (лайл.), [бидлячка] «екскременти 
рогатої . худоби», [бидлячий] «скотиня¬ 
чий», [бедлюга] «звірина; люта» Я, збид¬ 
литися «оскотиніти»; — бр. бьідла; — 
запозичення з польської мови; п. Ьусіїо 
«худоба», як і ч. Ьусіїо «прожиток, за¬ 
соби до існування», слц. Ьусїі’а «худіб¬ 
ка, теля», Ьусіїо «житло», вл. нл. Ьусіїо 
«тс.», є похідним від дієслова Ьуіі 
(п. Ьус) «бути», утвореним за допомогою 
суфікса -сії-, що відповідає укр. -л- 
(пор. укр. билина, (не)билйця); первісне 

бикйня 

значення — «житло, місцеперебуван¬ 
ня».— РісЬЬагсІі 38; 51а\узкі І 52; Вгйск- 
пег 52; 51. ргазі 1472—473; Засіп.—Аііг. 
У\УЬ. І 100.— Див. ще бути. 

[бйзє] «бузок, Зугіп^а уці^агіз» 
ВеНЗн; — пов’язане з боз, бузок; голос¬ 
ний и, можливо, є ступенем подовження 
голосного т> з псл. Ььг-.— Див. ще боз1, 
буз. 

[бййний] «буйний, дорідний» (про 
зерно) Кур; — не зовсім ясний у гене¬ 
тичному плані варіант основи буйний; 
можливо, є залишком давнього чергу¬ 
вання ои:п в цій основі (пор. кий: 
кую з *кйі-: *кои;|-).— Див. ще буяти. 

бик, бича, бичня «стадо волів; загін 
для волів», [бичйна] «яловичина» Г, Ж, 
[бичачина] «тс.», [бичатниця] «догля¬ 
дачка волів» Л, [бичусь] «кличка вола», 
[бичуиі] «тс.», [бицюк] «велике теля», 
бйця (дит.) «бик, корова», [бйня, бйньо] 
«тс.», бичачий, бйчий, [бйиіки] (окрик 
на телят), биць-биць (вигук для підзи¬ 
вання телят), [бйцю-бйцю, бицюль ЯІ 
«тс.», бинь-бинь (вигук для підзивання 
корів), [бись-бись] «тс.» ЛЧерк;— р. бр. 
бьік, др. бьїкь, п. вл. нл. Ьук, ч. слц. 
Ьук, ч. ст. Ьукаіі «ревти», болг. м. бик, 
схв. бик «бик», слн. Ьік, стел, бьік-ь; — 
псл. Ьукь, похідне від звуконаслідуваль¬ 
ного кореня Ьйк-/Ььк-, який зберігає¬ 
ться також у дієслові Ьикаіі «глухо 
ревти», Ьукаіі «тс.» (п. ст. Ьукас, ч. Ьои- 
каіі, Ьисеіі, ст. Ьукаіі, слн. Ьйкаіі, Ьи- 
саіі, схв. бучати, болг. буча, гі. Ьисгес, 
вл. Ьисес) і в іменнику *Ьгсе1а (укр. 
бджола і т. д.); — споріднене з лит. 
Ьайкіі «ревти», Ьйказ «бугай (птах)», 
лтс. Ьисеі «звучати, гудіти»; недостат¬ 
ньо обгрунтоване пов’язування з тюрк. 
Ьика «бугай» (КогзсЬ АіЗІРЬ 9, 493; 
5кб1(і 17) і з кельт. Ьоиккб «корова» 
(ЗсЬасЬтаіоу АЇЗІРЬ 33, 87).— Кри- 
тенко Вступ 544; Шанский ЗСРЯ І 2, 
243—244; Трубачев Назв. дом. жив. 
41—42; Фасмер І 258; 51. ргазі. І 473— 
474; 5асіп.— Аііг. УШЬ. І 193—194; 
Когіпек 134—136; Вегп. І 112; Регззоп 
Веііг. 38—39.— Пор. бджола, букати. 

[бикйня] «вика» НЗ УжДУ 26; — 
запозичення з угорської мови; уг. Ьйк- 
кбпу «тс.» походить від німецької ав¬ 
стрійсько-баварської форми [\уіскеп] 
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билеба бгїмбас 

«тс.», яка відповідає літературному нім. 
Мске «тс.».— Лизанець НЗ УжДУ 26, 
130; Вагсгі 29.— Див. ще вйка. 

[билеба] «дурень» (переважно про 
людину високого зросту) Па (очевидно, 
*белеба); — пов’язане в якийсь спосіб 
із бельбас і, можливо, з [белебенити]; 
пор. також п. ЬаІаЬап «недотепа».— Див. 
ще белебенити, бельбас. 

[билембатися] «іти повільно, пере¬ 
вальцем (у групі — останнім)» Па (оче¬ 
видно,* белембатися); — п. [Ье1§с1ас зі§, 
Ьеі^іаб зі§] «тс.»; — експресивне утво¬ 
рення на грунті таких слів, як плента¬ 
тися «тс.», [бомбитися] «хитатися, гой¬ 
датися» тощо, можливо, під впливом 
наведеного польського відповідника. 

[билйти] «базікати, балакати» Ж» 
[.набилйти] «натякнути» Ж, [набилйни- 
ти] «тс.» Ж, [набйлувати] «нагадувати» 
Ба, [набйлюва/пи] «натякати» Ме, [набі¬ 
лити] «тс.», [навалюватися] «роїтися 
в голові» Ба, [набілки] (у виразі н. на¬ 
бити «пустити плітки»), [пробилувати] 
«вимагати, претендувати» Ж; — не зов¬ 
сім ясне; можливо, псл. *Ьі1ііі «балака¬ 
ти», споріднене з лит. ЬШі «говорити», 

Ьуіоіі, лтс. Ьіізі, прус. ЬіІІЇІ «тс.».— 
Пор. билиця. 

билйця «розповідь, бувальщина», 
[билинний Ж], небилйця, [небелйця Ж, 
небилйчний Ж, небелйчно Ж], [небилй- 
чити] «розповідати нісенітниці» Ж; — 
р. бьіль, бьілйна, бр. бьіль; — очевидно, 
похідні утворення від давньоруського 
дієслова бьіти «бути»; пор. др. бьілина 
«героїчна розповідь» (Ухов ВестникМГУ 
1953/4, 129—135); може бути пов’язане 
і з дієсловом [билйти] «балакати». 

[било1] «стебло», билйна «стеблина, 
бур’янина; [(бот.) чорнобиль, Агіетізіа 
уці^агіз Б. Мак]», билйнець (бот.) «Оут- 
пасіепіаК. Вг.», [билйсько] «заросле бу¬ 
р’яном місце», [билйця] «стебло; (бот.) 
чорнобиль Ж», билля «бур’ян, зілля», [би¬ 
линка] «поле з-під кукурудзи» ДзАтл 
II, [бильнянка] «тс.» ДзАтл II, [бил.і- 
ниця] «тс. ДзАтл II; вижате поле ВеУг», 
[биль] (бот.) «чорнобиль» Мак, [бйлька] 
«стебло картоплі», [бильнйк] «черешки 
в листку; (бот.) чорнобиль; сухореб¬ 
риця, БгаЬа уегпа Мак», [більник] (бот.) 

«чорнобиль» Мак, [бьілянка] «стебло кар¬ 
топлі» ВеЛ, [бьиіь] «тс.» ВеЛ; — р. бьілье 
«бур’ян», бьілйна, бр. бьілле, [бйлле], 
др. бьілие, бьіль «трава», п. [Ьуі] «стебло 
квітки», ст. Ьуіе «кущ», ч. Ьуіі (бот.) 
«пажитниця, БоЬіит», слц. ЬуГ «стеб¬ 
ло», п. нл. Ьуііса «чорнобиль», вл. Ьи- 
Пса, Ьаі(іса) «тс.», болг. бйлка «лікар¬ 
ська рослина», м. бил}е «рослини, бур’я¬ 
ни», схв. бале «тс.», слн. ЬП «стебло, 
травина», ЬПа, ЬЇІка «тс.», стел, бкілк 
«трава», бьшиє «рослини»; — псл. Ьуіо, 
Ьуіь]е, похідні від кореня Ьу-(іі); — 
пор. споріднене гр. фбААот «листя, зілля» 
аналогічного утворення. — Шанский 
ЗСРЯ І 2, 244; Фасмер І 259; Зіашзкі 
І 53; Мозко^ог. 1959/3—4, 168; 
МасЬек Е5.ІС 78; 5сЬиз1;ег-5е\ус РгоЬе- 
Ьей 35; БЕР І 47; 5кок І 158; 5Ї. ргазі. І 
474—476; ЗССЯ 3, 149; Засіп — Аііг. 
У\УЬ. 1101; Вегп. 1112.—Див. ще бути1. 

било2 «крило саней; полудрабок, 
верхня бокова перекладина воза», 
[бйлка] «тонкий стовбур дерева», бильце 
«рама колиски; спинка ліжка; частина 
витушки; паличка у вулику; частина 
воріт; брус у бороні» та ін., бйльця «по¬ 
ручні», [бильчак] «дерев’яна колоди», 
[билівнйк] «свердлувальник граблів» Ж, 
бильчастий «перильчастий»; — р. [било] 
«передок саней», бр. біла «полудрабок», 
п. Ьісіїо «бильце у бороні», ч. слц. Ьісіїо 
«жердина», слц. Ьііпіса «орчик», болг. 
м. бйло «верхнє ребро даху», м. било 
«балка», схв. бйло «брусок граблів»; — 
семантика не дозволяє ототожнити це 
гніздо з бйло, похідним від бйти; ско¬ 
ріше тут ідеться про такі похідні утво¬ 
рення від іє. * ЬЬеі- «бити», які вже в ран- 
ньопраслов’янський період утратили 
зв’язок із слов’янськими формами того ж 
походження на позначення биття; пор. 
гр. фітрод «колода, поліно, стовбур», 
похідне від того самого індоєвропей¬ 
ського кореня *ЬЬеі-/*ЬЬї-.— Трубачев 
Рем. терминол. 131—132; МасЬек Е5.ІС 
53—54; ЗССЯ 2, 94—95; 51. ргазі. І 248; 
Засіп.— Аііг. У\УЬ. І 314—315; Воізасц 
Ю27-—1028.— Див. ще бити1. 

[бймбас] «здоровило, бельбас»; — 
бр. [біндас, бінда, біндус] «тс.»; — оче¬ 
видно, запозичення з польської мови; 
а. [ЬішЬаз] «довгань, бельбас» є афек- 
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бйнда бйрів 

тивним утворенням за зразком слів типу 
ЬіІЬаз «бельбас»; можливо, на творення 
цього слова мало деякий вплив п. Ьіш- 
Ьас «байдикувати» (від «гойдатися») або 
відоме в польській мові турецьке слово 
ЬітЬазга «начальник тисячі (в турець¬ 
кому війську)».— І 155. 

бйнда «стрічка», [биндик] «зв’язка 
стрічок» Пі, ст. бйнда «перев’язка, 
стьожка», б^нда «тс.» (XVII ст.); — п. 
Ьіпгіа «пов’язка», вл. Ьіпсіа «тс.»; — 
через польську мову запозичено з ні¬ 
мецької; нвн. Вїшіе «пов’язка, бант» 
є похідним від дієслова Ьіпсіеп, спорід¬ 
неного з дінд. ЬапсШ- «зв’язувати, зміц¬ 
нювати», гр. яєГстра «зв’язка, мотузка» 
(з *ЬЬепсіЬ5тп). — Оньїшкевич Исслед. 
п. яз. 237; ІЇЇелудько 21; З.ІР І 524; 
Кііще—АШгка 78.— Пор. бант, бинт. 

[биндера] (лайл.) (у виразах куди 
тебе б. несе! щоб тебе б. взяла!) Па; — 
результат пейоративного переосмислен¬ 
ня слова бандерія (бандера) «кінний 
загін» як назви банди, ватаги і под. або 
назви міста Бендери (пор. бендерська 
чума).— Грінч. І 49. — Пор. бенеря. 

[бинджук] «ледар»; — бр. [биндзюк] 
«бельбас»; — очевидно, пов’язане з 
[бинч] «трутень».— Див. ще биндюк. 

биндюг, биндюгй, биндюжник —див. 
бендюга. 

[биндюк] «джміль», [биндек] «тс.» Ж, 
[биндзарь] «гедзь» ВеУг, [бинч] «тру¬ 
тень»; — очевидно, похідні утворення 
від дієслів [бйнькати] «бриніти», [бин- 
чати] «дзижчати».— Див. ще бйнька¬ 
ти.— Пор. бинджук. 

бинт, бинтувати; — р. болг. м. 
бинт, бр. бінт; — запозичено через ро¬ 
сійську мову з німецької; нвн. Віпсіе 
«пов’язка, бант» — те саме, від якого 
походить і давніше запозичення бйн¬ 
да.—Шапскш ЗСРЯ І 2, 120—121; 
Преобр. І 26.— Див. ще бйнда.— Пор. 
бант. 

[бйнькати] «бриніти, дзижчати», 
[бинчати] «дзижчати»; — ч. ст. ЬІпк- 
поиіі «заторохтіти», нл. Ьіпсаз «дзиж¬ 
чати, бриніти», Ьугїсаз «тс.»;— утворен¬ 
ня звуконаслідувального характеру.— 
Пор. биндюк, бинджук. 

бир1 (вигук, яким підганяють овець), 
[бер, бйря Дз] «тс.», бир-бир (вигук для 
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скликання овець), [бар-бар Л, бйра- 
бйра БІ, бирца-бирца Ме, брца-брца 
Мо] «тс.», [бирйк-бирйк] (вигук для 
скликання індиків) ЛЧерк, [бйркати] 
(скликати овець), бйря (дит.) «вівця», 
бйрка «вівця; овеча шкура», [биркастий] 
(про вовну) «у дрібних завитках», [від- 
бйркатися] «злучитися з бараном» (про 
вівцю) Ж; — р. бьірь-бьірь (вигук для 
скликання овець), [бери-бери, барь-барь, 
бари-бари] «тс.», [бь/рка] «ягня, ярка», 
п. Ьігка «вівця, хутро, шапка», слн. 
Ьїгка «вівця»; — вигуки бир, бер, бар 
виникли на основі відтворення крику 
овець, решта наведених слів є похід¬ 
ними від цих вигуків; очевидно, з укра¬ 
їнської мови походять уг. Ьігка «вівця, 
баран» і запозичені з угорської мови 
ч. Ьіга «вівця з короткою густою вов¬ 
ною», Ьігка, Ьігка, слц. Ьігка, схв. 
бйрка «тс.», слн. [Ьїгка] «вівця»; думки 
про запозичення бйрка в українську 
мову з угорської (Тимч. 90) або ру¬ 
мунської (№!а-Агта$ та ін. Ношапозіа- 
уіса 16, 75) безпідставні. — Габинский 
Вост^-сл.-молд. взаим. II 123; МасЬек 
Е5ЛС 54; Клепикова 54—59; 51. ргазі. 
І 477; Засіп.— Аііг. У'Л/Ь. І 241; Кпіегза 
І 1, 92—93; Вагсгі 20. 

бир2, бирх — див. бер. 
[бирзуватися] «злитися, шалені¬ 

ти»; — очевидно, фонетичний варіант 
дієслова [бирсуватися] «тс.»; спроба ви¬ 
ведення з рум. Ьїггоіа (ЗсЬеїшІко 127; 
Сіогапезси 84) здається невдалою, ос¬ 

кільки значення «сердитися», властиве 
цьому слову в румунській мові, погано 
в’яжеться з його основним значенням 
«чванитися, дерти носа» і через це може 
саме розглядатись як результат впливу 
з боку укр. [бирсуватися].— Див. ще 
бйрса. 

[бйрів] «війт, сільський староста, 
сільський суддя», [берів ВеУг, бірів 
ВеУг, біров ЕЗб 4, биров ЕЗб 4, бірув 
НЗ УжДУ 26] «тс.»., [бировка] «війтиха» 
НЗ УжДУ 26, [бировство] «війтівство» 
тж, [бировйти] «бути сільським суддею», 
ст. биро&ь (1434); — болг. [бирбф] «сіль¬ 
ський староста» Език и лит. 14/3, схв. 
бйрбв (заст.) «помічник сільського ста¬ 
рости; посильний сільської общини»; — 
запозичення з угорської мови; уг. ЬІго 



бирка бирючина 

«суддя; староста» є похідним від діє¬ 
слова Ьїг «володіти, могти».— Тимч. 1, 
91; Засіп.— Аііг. УШЬ. І 320; МЬІТЕЗг 
І 305; Вагсгі 20.— Див. ще бірувати.— 
Пор. биршаґ. 

бйрка1 «палка для карбування ра¬ 
хунків; вид дитячої гри», [бірка] «тс.», 
[бйрки] «вид гри біля мерця у гуцулів» 
Я, [биркувати] «робити помітки, карбу¬ 
вати», ст. бирка «гральна шашка; жереб» 
(1627); — р. бйрка «палка для карбу¬ 
вання», бр. бірка «тс.», п. Ьіегка «граль¬ 
на шашка, гральна кістка, прутик для 
дитячої гри, балотувальна куля, доля, 
жереб, вирок; позначка для розрахун¬ 
ку», [Ьігка, Ьіега] «тс.»;— остаточно 
не з’ясоване; виводилось від тат. бир, 
ике «один, два» (КогзсЬ АГЗІРЬ 9, 491; 
Мікі. ТЕ1 ИасЬіг. 1, 15; Тимч. 90); 
зіставлялося з норв. (і дат.) Ьігк «береза» 
(Богданов Зтногр. обозр. 109, 32—33; 
2е1епіп 2Г31РЬ 2, 207); пов’язувалося 
також і з псл. зьЬігаіі «збирати», др. 
бир'ь «подать» (Вегп. І 57; Брандт РФВ 
18, ЗО; Мікі. ЕШ 9; Преобр. І 26; Шан- 
ский ЗСРЯ І 2, 122—123) або з тат. 
бермек «брати», уг. Ьег «податок» (5У/ 
І 152).— Фасмер І 167.— Пор. біркй. 

[бйрка2] «сережка, котик; соснова 
шишка»; — результат видозміни зна¬ 
чення слова бйрка «вівця, ягня», викли¬ 
каної зовнішньою подібністю пухнастих 
котиків на дереві до ягняти; пор. інші 
аналогічні назви цього суцвіття: ко¬ 
тик, базька, баранчик, бйчка тощо.— 
Див. ще бир1. 

[бирнак] «палка з ключкою для ло- 
віння овець», [барнак] «загнутий кінець 
гирлиги, її дерев’яна ключка»; — не 
зовсім ясне; виводиться (ЗсЬеІисІко 127; 
Сіогапезси 84) від рум. Ьїгпа «балка, ко¬ 
лода», яке, в свою чергу, походить від 
слов’янського *Ьь!^ЬПО (стел. БрНВЬИО); 
може бути зіставлене з тюрк, (крим,- 
тат. туркм. та ін.) бар мак «палець». 

[бйреа] «сильний вітер, буря; епі¬ 
лепсія», [бирсуватися] «опинатися, 
шаленіти»; — очевидно, споріднене з р. 
[бнрьі «вир, вихор», [бирйть] «текти 
швидко, з шумом», [бьіркать1 «кидати», 
вл. Ьугас «метати», нл. Ьугаз «тс.», які 
можуть розглядатися як пов’язані чер¬ 
гуванням голосних з основою слів буря, 

бурити; українські форми можуть бути 
зіставлені також з борсатися.— ЗССЯ 
З, 151; ЗІ.ргазї. І 476: Засіп. —Аііг. 
УЛУЬ. І 489; Вегп. І 113.— Див. ще 
бурити.— Пор. бирзуватися, борсатися. 

[бйрфи] «щаблі в драбині»; — запо¬ 
зичення з угорської мови; уг. ЬЬегїз] 
«драбини воза», Ьеііа «тс.» етимологічно 
не з’ясоване, можливо, пов’язане з укр. 
[берви] «перекладини, колоди» (ВеЗн 3)» 

[бйрче] «такса для збирання податку» 
Ж, ст. бирчий «збирач податків» (XVI 
ст.), бирчое «оплата на користь бирчого» 
(XVI ст.);—др. бир-ьчии «збирач по¬ 
датків»; — похідне від др. бир'ь «по¬ 
дать», якому відповідають болг. бир 
«подать», м. бир «подать на монастир чи 
священика», схв. бйр «доходи свяще¬ 
ника», слн. Ьїг «придане», стел. Бир'ь 
«подушна подать»; єдиної точки зору на 
походження др. бир'ь, стел, вир-к не¬ 
має; виводилось (Мікі. ЕШ 13; ОотЬосг 
43—44) від уг. Ьег «плата»; вважається 
(БЕР І 49; 5кок І 155; Засіп.— Аііг. 
У\\7Ь.І 281) запозиченням з булгарської 
чи якоїсь іншої давньої тюркської мови; 
пов’язується також (Вегп. І 57; Шан- 
ский ЗСРЯ І 2, 122—123; ЗССЯ 2, 98— 
99) з слов’янським дієсловом бирати 
«збирати»; форма бирчий нагадує форми 
тюркського походження на -чий.— Ба- 
лецкий Зі. зі. 9, 338; Фасмер І 167; 
Преобр. І 26.— Пор. бір3. 

[биршаґ] «кара, штраф», ст. бериіаг 
(XVII ст.), бирилаг (XVIII ст.) «тс.»; — 
запозичення з угорської мови; уг. Ьіг- 
зад «штраф» є похідним від дієслова Ьіг 
«володіти; спонукати».— Балецкий Зі. 
зі. 2, 379—380; МИТЕЗг І 306; Вагсгі 
21.— Див. ще бірувати. — Пор. бйрів. 

бирючйна (бот.) «вовчі ягоди, Іл§и- 
зігит уи1§аге Б.», [бірючйна Я, Мак, 
бирючка Ж] «тс.», [биручина] «бруслина 
бородавчата, Еуопутиз уеггисоза Зсор.» 
Мак, [бирюкуватий\ «недовірливий, 
спритний» Ж; — р. бирюк «вовк», [би- 
рючйщеі «відлюдник», бирючйна «вовчі 
ягоди», [бирюковатьій] «скритний», бр. 
[бір$к\ «вовк; злодій, відлюдник», біру- 
чьіна «вовчі ягоди», слц. Ьігщсіпа 
«тс.»; — похідні утворення від запози¬ 
ченого з тюркських мов іменника * би¬ 
рюк, який зберігається в російській 
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і білоруській мовах; полов. Ьбгіі «вовк», 
кирг. бдру, каз. бдрі, узб. бури, тат. 
буре «тс.» зіставляються з ос. Ьігае§, 
Ьегае§ «вовк». — Шанский ЗСРЯ І 2, 
123; Фасмер І 168; Еккігізге^зка 290; 
Дмитриев 529—530; Казапеп УегзисЬ 
84; Абаев ИЗСОЯ І 262—263. 

бистрий «швидкий; жвавий; сприт¬ 
ний; гострий, меткий; [крутий, обривис¬ 
тий ВеЗа; ясний ЛексПол]», [брйстрий] 
«бистрий» Ж, [бйстрень] «прудкий по¬ 
тік», [бистрець, бйстриця] «тс.», [бас¬ 
тр ик] «бистра протока між рукавами 
Дніпра» Я, бистрина «прудка течія», 
[бистриня], бйстрінь, бистря, [бий- 
стрик] «тс.», бйстрість, бистрота, 
[биструиіка] «бистра істота» Я, \бис- 
тряк] «бистрий чоловік» Я, бистрянка 
«бистра глибока річка; (іхт.) АІЬигпоі- 
сіез; [АІЬигпиз Ьаібпегі]», [бистрйти\ 
«прудко текти»; — р. бь'їстрьій, бр. бьіс- 
трьі, др. бьістрьіи, п. вл. Ьузігу, ч. 
слц. Ьузігу, нл. Ьуізу «світлий, чистий, 
ясний», болг. бйст.'ьр «прозорий, чис¬ 
тий», м. бистар, схв. бйстар «тс.», слн. 
Ьїзіег «прозорий, чистий; здібний», стел, 
вьістр-ь «кмітливий, спритний, жва¬ 
вий»; — псл. Ьузігь (<*Ьузгь) «швид¬ 
кий»; — пояснюється по-різному; най¬ 
переконливішим є виведення від ко¬ 
реня Ьуз- (іє. *ЬЬпз-), інший варіант 
якого *ЬЬоиз- виступає в слові бушу¬ 
вати; в такому разі споріднене з дісл. 
Ьузіа «прудко мчатись», сх.-фриз. Ьазеп 
«шуміти», кімр. Ьиап «швидко» та ін. 
(Вегп. І 113; Преобр. І 56—58; Вгйскпег 
54; 5с!ш5Іег-§е\ус РгоЬеЬеіі 39; БЕР І 
50; 51. ргазі. І 480—481); сюди ж приєд¬ 
нується (Вайан Сл. филология І 1958, 
74—75) також стел, «зовсім», 
бііШиіж «тс.», схв. бахнути «раптово 
з’явитися; виникнути»; пов’язується та¬ 
кож (МасЬек Е5ЛС 78) з дінд. ЬЬп§аіі 
«є жвавим, старанно піклується»; 
інше пояснення (Маігепаиег Цр 7, 19; 
Ильинский Л а^іС'Резізсіїг. 291) виходить 
з кореня *ЬуЛ- як іншого ступеня чергу¬ 
вання до ЬьЛ- (стел. в’ьд'Ьти, в-ьдр’ь 
і т. д.), поширеного суфіксом -іг-.— 
Шанский ЗСРЯ 12, 245; Фасмер—Труба- 
чев І 259—260; ЗССЯ 3, 153—154; 
Засіп.—Аіі2. УЇУЬ. і 490—492. 
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[бистрини! «прищики на вим’ї» 
ВеБ; — результат видозміни деетимоло- 
гізованої форми [пістрики] «прищи¬ 
ки», фонетично зближеної з словом 
бйстрий. — Див. ще пістряк2. — Пор. 
бистрий. 

[бистричка] (бот.) «стокротка, Веіііз 
регеппіз Б.» Мак; — результат видо¬ 
зміни деетимологізованої форми [вйс- 
трічки] «тс.», зближеної з основою бйс¬ 
трий за ознакою раннього весняного 
цвітіння стокроток.— Див. ще вйс- 
трічки. 

бйти1, [біяти] «бити», бйвень, [ібйй- 
ниця] «бительня» Л, [бийчак] «тс.» Л, 
[бйлень] «бич ціпа», бйло «дошка для від¬ 
бивання сигналів», [бияка] «вид гри», 
бйтва, бительня, [бетельня Ва], битель- 
ниця, [битець\ «каменяр», [бйтка] «бій¬ 
ка; розбите яйце; вид дитячої гри; граль¬ 
на кістка; бительня», [бйтниця] «би¬ 
тельня», биток (кул.), биття, [битькб] 
«забіяка» Ж, Ібиюра] «палиця, ломака» 
Л, бияк «бич ціпа», бій, бійка, бійнйця, 
бійня, [бійство] «бійка», [біяк] «колун» 
ЛЧерк, боєць, [бдїсько] «тік; побоїще Ж», 
боїще «місце для бою; [тік Ж; бій Ж!», 
[бойка] «бойня; посуд для збивання 
масла» Л, [бойко] «забіяка» Я, [бойкун] 
«забіякуватий півень» Ж, [ббйло] «бит¬ 
тя», бойнйця «бійниця», бойня, бойовик, 
бойовйсько «битва; поле бою», бойовище 
«тс.», бойок, [бойчак] «бительня» Л, 
[бояк] «боєць» Ж, битлйвий, [бійкува- 
тий], [бійнйй] «буйний» Ж, бійнйчий, 
[бдйкйй] Ж, [бойний] «бойовий», бойо- 
вйй, [вбйтки] «вид гри» Ж, [вбоіско] 
«нечутливий до биття» ЛексПол, [вибй- 
ванець] «побитий, покараний» Я, вибй- 
ванка «вид тканини», вйбійка «тс.», [ви¬ 
биванка] «колотушка» Я, вйбивка, вйбій 
«вибоїна; забій (у шахті)», вйбійка «тка¬ 
нина з набивним візерунком», вибійник, 
вибоїна, вибійчаний «зроблений з ви¬ 
бійки», [вибіяний] «вибитий, штампова¬ 
ний» Я, [визббїти] «очистити від збоїн» 
Я, відбивальник, відбивач, відбйток, 
відбиття, відбій, відбивний, добиватися 
«домагатися; добиратися», збивалка, 
[збивач] «скнара», збивачка, [збит] «збите 
з дерев листя» Я, збйтень, збиття, 
[збий] «витоптаний скотиною посів» Л, 
збій «тс.; [витоптаний худобою переліг 
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Мо; місце, де часто їздять] Я», [збійник] 
«розбійник», [збой] «ноги, голова, хвіст 
зарізаної тварини Л; місце з каламут¬ 
ною водою Дз; збільшення води при 
березі від вітру Мо», збойка, [збої] 
«стоптана худобою цілина» Я, збоїни 
«побита солома; [ноги, голова, хвіст за¬ 
різаної тварини Л]», [збоїч] «ляда (ткаць¬ 
ка)», [зббїще] «тирло; битва» Ж, Пі, 
[збоя] «пробоїна» (мет.) Ж, збивальний, 
[збоєцький] «розбійницький», забйвка 
«те, чим забивають отвір», [забййця] 
«убивця», [забййство], забиття, забій, 
забійник, [забійниця] «знаряддя для вби¬ 
вання ховраха; бодня для одягу Я», 
забіяка, забоїна «вибоїна; [замет]», [за- 
бой] «завірюха» Л, [забдйство] «убив¬ 
ство», [забитний] «засніжений» Ж, за¬ 
бійний, забіякуватий, [забоїстий] «зане¬ 
сений снігом; сніжний», [забойний] «тс,», 
набивальник, набйванка «тканина з на¬ 
бивним візерунком», [набйвач] «палка 
для набивання борошна в мішки», [набй- 
вачка] «тс.», набйвка «те, чим щось наби¬ 
вають», [набйвок] «жвавий попит; нав’я¬ 
зування» Ж, [набияк] «шомпол» Ж, 
[набівка] «верхня половина ляди у ткаць¬ 
кому станку», набій, набійка «пластин¬ 
ка, прибита до каблука», [набивом] 
«насильно» Ж, набивальний, набивнйй, 
[набойчатий] «з набивної тканини» Ж, 
навбйтки (у виразі гратися н.), навпере¬ 
бивки, навперебій, наперебій, недобиток, 
[обйвка] «обиття»Ж, [обияк] «бияк (ціпа)» 
ВеБ, оббиття, оббйвка, оббивалка, об¬ 
бивальник, оббивач, оббивальний, пере¬ 
бивальник, перебивач (полігр.), перебйв- 
ка, [перебййко] «хто перебиває мову» 
Ж, перебій, [перебійниця] «жердина для 
прибивання дерев у плоті» Ж, перебієць 
«борець, учасник поєдинку», [перебдєць 
Ж, перебійця Пі] «тс.», [перебой] «пере¬ 
шкода» Ж, [перебоїна] «перекладина, 
перегородка», [перебойна] «тс.» Ж, пере¬ 
бившій, [перебйвчастий] «безладний, пе¬ 
реривистий», [перебйвчивий] «тс.», пере¬ 
бійний, підбитися «піднятися вгору; 
стомитися», підбйвка «підкладка», [під- 
битеняк] «чорний каптан, опушений 
білими овчинами», [підбитяк] «тс.», під¬ 
биття, підбій, підбійка, [підбіяк] «сер- 
дак на овчині», [підбоя] «підпора» Ж, 
підбивальний, підбивний, підбійчаний, 

[побйванка] «поразка», [повійка] «тс.» 
Ж, [побивач] «покрівельник; колотушка 
бондаря», Ж, [побивач] «знаряддя для 
набивання обручів», [побйвачка] «тс.», 
побиття, побій, [побійця] «забіяка» 
Ж, побої, побоїще, [побойовйсько] «по¬ 
боїще», [побойовйще] «тс.», [прибивач] 
«знаряддя для вибивання саморобних 
мідних гудзиків», прибйвка, прибій, 
[прибійниця] «частина знаряддя для ви¬ 
готовлення коробок», прибивнйй, прибій¬ 
ний, пробйвач, пробйвка, пробиття, 
пробій, пробійник, [пробоєць], пробоїна, 
[пробишака] «розбишака», пробивний, 
пробивальний, пробійний, [пробоєм] «на¬ 
пролом», [розбивач] Ж, розбйвка, роз¬ 
битті, розбйток «уламок», [розбииі] 
«розбійник», розбишака, розбишацтво, 
[розбиіка] «забіяка, розбишака», роз¬ 
бій, розбійник, розбійництво, [розбій- 
ство], розбіяка, [розбой] «верстат для 
виготовлення килимів» Мо, [розбивнйй], 
розбитній, розбишакуватий, розбій¬ 
ний «узятий розбоєм», розбійничий, роз¬ 
бійничати, розбишакувати, убйвець, 
убивця, убивство, [убій] Ж., убійник, 
убоїсько, убоїще, убйвчий, [убійний] Ж, 
убійчий; — р. бить, бой, бр. біць, бой, 
др. бити, бой, п. вл. Ьіс, Ьо], ч. ЬШ, 
Ьоі, слц. Ьйі, Ьо], нл. Ьіз, Ьо], полаб. 
Ьа]і «молотити, бити», болг. бйя, бой, 
м. бие, бо], схв. бйти, 66}, слн. ЬШ, 
Ьбі, стел, бити, вои; — псл. ЬШ (<*Ьїіеі 
або *Ьеі1еі), Ьо]ь, утворення від двох 
різновидів того самого кореня; — похо¬ 
дить від іє. *ЬЬе](9)-/ЬЬоі-/ЬЬї-, що про¬ 
стежується також у ав. Ьуепіе «б’ють», 
двн. ЬїЬаІ «сокира», нвн. ВеІІ «тс.», лат. 
рег-їіпез «розбиваєш», вірм. Ьіг «дрючок, 
палка», ірл. Ьепіт «ріжу, б’ю», Ьіаіі 
«сокира», гр. фїтрод «поліно, колода, 
стовбур».— Критенко Вступ 554—555; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 126, 152; Фасмер І 
169, 185; Преобр. І 26—27; БЕР І 51 — 
52; 5кок І 161—162; ЗССЯ 2, 99—100; 
51. ргазі. І 251—252; Засіп.— Аііг. У\УЬ. 
І 310—314; Вегп. І 117; Рокоту 117— 
118.— Пор. бйлоа, бич. 

[бити2] «бути» ЕЗб 4, [битуватися] 
«жити в достатку» Ж, [бйтность] «пе¬ 
ребування» ЛЧерк, [вбйток] «шкода, 
втрата, збиток» Ж, Я, [відбиті «збут; 
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відхід» Ж, [добивати] (у виразі д. віку 
«доживати віку»), [добиватель] «видобу¬ 
вай» Я, добйток «добування; грабіж; 
[скот; велика кількість Ж1», [добих] 
«здобич, здобуток», дббич «здобич; 
[скот]», добйча «тс.» Ж, [добйтча] «ху¬ 
добина» Ж, добйчник «розбійник», [до- 
бйччаний] «скотинячий», [збйти] «по¬ 
збутися» Ба, Ізбит] «збитки», збйтки, 
збиточник, збитбиіник, збиточний, зби- 
тбшний, [збитку вати(ся)], здобйток 
«здобуття, здобуток», [здббих] «здобу¬ 
ток» Я, здобич, [здобичник] «розбійник», 
[здобйиіник] «тс.», [набйток] «майно, на¬ 
дбання; здобуток» Ж, [небить] «непри¬ 
ємність, прикрість» Ж, [непббит] «від¬ 
сутність» Ж, обиватель, обиєательство 
Ж, обивательщина, побйвка, пббит 
«побут; спосіб, причина», [прибйлець] 
«прибулець» Ж, [прибиль] «прибуток» 
Ж, [прйбіль] «тс.» Ж, прибйток «прибу¬ 
ток», [прйбииі] «новоприбулий» Ва, [прй- 
бииіень] «прибулець; загарбник, оку¬ 
пант» Ж, [прйбіч] «прибуток», [прсбй- 
ванка] «існування», [пробиванки] «тс.» 
Ж, [роздобйти] Ж, роздобйча, [убйток] 
«збиток» Ж; — діалектні або літера¬ 
турно-традиційні залишки давньої фо¬ 
нетичної форми дієслівної основи би-ти, 
витісненої в сучасній українській мові 
фонетичною формою бу-ти; збереження 
основи би- в діалектах здебільшого по¬ 
в’язане з деетимологізацією відповід¬ 
них слів або зближенням їх з основою 
бити «вдаряти».— Див. ще бути1. 

битюг «ломовий кінь», битюк «тс.»;— 
бр. біцюг «тс.»; — запозичення з ро¬ 
сійської мови; р. битюг, битюк «тс.» 
походить, очевидно, від назви річки 
Битюг (ліва притока Дону), як «кінь 
з річки Битюг» (Даль І 90; Преобр. І 
27); менш переконливе виведення від 
чаг. биту «верблюд» чи узб. бит «тс.» 
(Корш ИОРЯС 8/4, 42; Дмитриев 556) 
або від тюрк. ст. ЬіШк «цілий, здоровий, 
міцний» (Будагов І 271; Меп§ез РезІзсЬг. 
Сугеузку] 189).— Шанский ЗСРЯ І 2, 
126; Сетаров Тюркизмьі 234; Фасмер І 
169; Отин Зтимология 1970, 230—234. 

бич «палиця, частина ціпа; частина 
сукновального товкача; батіг», [бичага] 
«велика палка» Я, [бичар] «бич» Ж, Іби- 
чйнаї «палиця», [бичиня] «пужално» Ж, 

[бичІвнб Ж, бичвина ВеБ] «тс.», [бичйсь- 
ко] «плетене пужално; довга лозина (до 
коней)» Мо, [бичок] «бич ціпа» Л, [бі- 
ч$к] «тс.» Л, бичувати «бити батогами»;— 
р. болг. м. бич, бр. біч, др. бичь, п. Ьісг, 
ч. слц. вл. Ьіс, нл. Ьіс, схв. бйч, слн. 
Ьіс, стел, бичь; — псл. Ьісь, похідне 
з суфіксом -сь від дієслова Ьііі «бити»; — 
за походженням не має нічого спільного 
з бичувати «припрягати додаткового 
коня чи вола», бичівка «мотузка» і т. д., 
які з’явились у результаті позиційного 
звуження ненаголошеного е (з бечівка 
і под.).— Шанский ЗСРЯ І 2, 127; 
Фасмер І 169; ЗССЯ 2, 94; 81. ргазі. 
І 247; Засіп.— Аііг. У\¥Ь. І 315.— Див. 
ще бйти1.— Пор. бечова. 

Ібичак] «ніж з невеликою колодоч¬ 
кою», [бічкд, бічок Доп. УжДУ 2] 
«тс.»; — п. Ьісгак «кишеньковий ніж», 
слц. Ьісак, схв. бйчак «тс.», м. ст. бичак- 
чи]а «ножар»; — запозичення з угор¬ 
ської або турецької мови; уг. Ьісзак 
«кишеньковий ніж» походить від тур. 
Ьідак «ніж», спорідненого з уйг. Ьусак, 
алт. пьічак «тс.», що зводяться до спіль- 
нотюркського кореня Ьіс- (тур. Ьід) 
«різати».— МасЬек Е5.ІС5 31; Радлов 
IV 1734, 1780; Разапеп УегзисЬ 73. 

[бичилувати] «оцінювати» ВеБ, [би- 
чалувати] «шанувати, поважати» ЕЗб 
4, [бічалувати] «тс.», [бичилунок] «оцін¬ 
ка», [бичелний] (лист) «оцінка, такса¬ 
ція» тж, ст. бечеловати «цінити» (XVIII 
ст.); — запозичення з угорської мови; 
уг. Ьесзйіпі «оцінювати» є похідним від 
іменника Ьесз «вартість, цінність», 
етимологічно неясного.— Тимч. 88; 
МЬІТЕЗг І 266; Вагсгі 17. 

[бйчка] «сережка, котик», [бечка] 
«верба з розпущеними сережками» Ж;— 
очевидно, результат перенесення ко¬ 
лишньої в українських джерелах не 
засвідченої назви * бичка «овечка», спо¬ 
рідненої з слн. Ьїсіса «ягничка», Ьїса 
«вівця», бїс «баран» (пор. інші назви 
цього виду суцвіття: баранчик, базька, 
багнітка); варіант з бе- є результатом 
закономірного для карпатських говорів 
переходу наголошеного и в е. 

[бичкар] «піскар, коблик» Мо; —ре¬ 
зультат контамінації назв риби бичок 
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«СоЬіиз; СоШіз» і піскйр «ОоЬіо уиїда- 
гіз».— Див. ще бичок, пісок. 

[бичованець] «дворебрий ячмінь» 
ВеНЗн; — неясне; можливо, пов’язане 
з бич за подібністю колоса до плетеного 
батога. 

[бичок] (іхт.) «бабець-головач, Сої- 
Іиз доЬіо Б. (СоЬіо ЇІиуіаШіз); пічкур, 
коблнк, ОоЬіо доЬіо Б.; чіп, Азрго гіп- 
деі Б. Л—Г», бички «невелика головата 
морська риба, ОоЬіісІае», [бичешник] «ри¬ 
балка, що ловить бички» Мо; — р. [бьі- 
чок\ «бабець-головач; йорж, Асегіпа сег- 
пиа Б.; амурський бичок, КЬіподоЬіиз 
зітіїіз СіІЕ», бьічкй «ОоЬіісІае», бр. [бьі- 
чок] «бабець-головач», бьічкі «ОоЬіісІае»;— 
пов’язане з бичок «молодий бик, теля»; 
назва зумовлена, очевидно, великими 
розмірами голови цих видів риби (пор. 
англ. ЬиІШеасІ «бабець-головач», букв, 
«бичача голова») або, можливо, як і р. 
[ревяк] «тс.», перебуває в зв’язку з ха¬ 
рактерним звуком, що його видає ба¬ 
бець-головач своїми зябрами (Бебег 149); 
назва може бути калькою герм, (гот.) 
*ка1Ьа- «теля», застосування якого в 
функції назви риби припускається на 
підставі р. [колб] «бабець-головач», 
[колбь], п. кіеІЬ «тс.» (пор. укр. коблик 
«тс.»), що можуть бути запозиченнями 
з готської мови (Трубачев ЗИРЯ II 
38); пор. також лат. Ьоз «бик, віл; 
(іхт.) бичок, риба родини камбало¬ 
вих».— Див. ще бик. 

бишак «сорт астраханських оселед¬ 
ців»; — р. [бишак] «великий оселедець», 
[беиіак, бежак] «тс.»; — неясне; зістав¬ 
ляється (Миртов 20, 22) з р. бешеная 
рьіба (бешенка) «тс.». 

[бишва] «чинбарська кадка для ви¬ 
правляння шкір» ВеЗн; — очевидно, за¬ 
позичення з словацької мови; слц. [Ьес- 
уа] «кадка», як і болг. б^чва «бочка», 
м. бочва, схв. бачва, Ібецва, бочи], слн. 
[Ьесуа], Ьасуа, [Ьасеу], стел, б-ьчьвд 
«тс.», походить від псл. *Ьгсі, -сьує.— 
Бернштейн Очерк 1974, 238; Засіп.— 
Аііг. УУ/Ь. і 210.— Див. ще бочка. 

[бишник] (бот.) «частуха, Аіізта 
ріапіадо Б.» Мак, [бишняк] «тс.» Мак;— 
очевидно, результат скорочення форми 
бешйшник, можливо, зумовленої тим, 
що ця рослина містить речовину, яка 

викликає подразнення шкіри.—Див. ще 
бешйха.— Пор. бешезнйк. 

[бі] «бігме, їй-богу» Ж; — результат 
редукції виразу *біг мене чи *біг мені 
з опущенням другого компонента і на¬ 
ступним відпадінням придихового г в 
кінці слова [біг] «бог».— Див. ще бігме, 
бог.— Пор. далебі, пробі. 

бі- (перша частина складних слів 
типу біквадрат, білабіальний, яка се¬ 
мантично відповідає укр. дво-); — р. 
болг. м. би-, бр. 6І-, п.ч. слц. слн. Ьі-, схв. 
би-, би-; — через західноєвропейські 
мови (фр. н. Ьі- запозичено з латин¬ 
ської, в якій Ьі- «дво-», що є спрощеним 
різновидом самостійного слова Ьіз 
«двічі», здавна виконувало аналогічну 
функцію в структурі складних слів 
(пор. лат. Ьісоїог «двокольоровий», Ьі- 
Іілдиіз «двомовний» і ін.).—Див. ще біс2. 

біб (бот.) «Уісіа ІаЬа Ь.», бібка «ове¬ 
чий і под. послід; маленька кулька», 
бібдк, [бйбка] «тс.», [бібки] «гвоздика 
(прянощі) Ж; ягоди ялівцю», [біб'яшок] 
«овечий послід; брунька», [бобик] «біб 
дрібний, Уісіа ІаЬа уаг. рагуціа Ь.; лю¬ 
церна, Месіісадо заііуа Ь.» Мак, бобйна 
«зернина бобу», [бобівник] «конюшина, 
Тгіїоііиш ІіЬгіпиш», [бобовйна] «стебла 
бобу» Ж, бобовиння, [бобовйця, бобов’ян- 
ка Ж] «тс.», бобовйсько «поле з-під бобу» 
Ж, бобовйще «тс.» Ж, [бобавець] «вид 
з родини бобових» Ж, [бібчастий] «бо- 
боподібний» Я, бобові; — р. бр. боб, др. 
бобт>, п. ЬоЬ, ч. вл. нл. ЬоЬ, слц. ЬоЬ, 
полаб. ЬйЬ, болг. м. діал. боб «квасоля», 
схв. боб, слн. ЬоЬ, стел, бобі»; — псл. 
ЬоЬь;— споріднене з прус. ЬаЬо, лат. 
ГаЬа «тс.» і, мабуть, з алб. ЬаІЬе «тс.», 
гр. факбд «сочевиця»; іє. *ЬЬйЬЬа; сум¬ 
нівним є зв’язок з двн. Ьбпа «біб», дангл. 
Ьеап, нвн. ВоЬпе «тс.», що мають дов¬ 
гий голосний.— Критенко Вступ 548; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 147; Фасмер І 180; 
МасЬек Е5.ІС 58; ЗсЬи5Іег-5е\ус РгоЬе- 
Ьеїі 25; БЕР І 59; Зкок І 176—177; 
ЗССЯ 2, 148—149; 51. ргазі. І 291—292; 
Засіп.— АІІ2. У\¥Ь. І 355; Вегп. І 65; 
Тгаиітапп 23; Топоров І 181; Саба- 
ляускас Какзіи кг. Епсігеїїпат 232— 
233; Рокоту 106. 

Ібїбла] (іхт.) «вобла, плітка, РиШиз 
гиіііиз Ь.», [біблиця, бібля,бублицяЛ—Г, 
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Ж] «тс.»; — результат видозміни деетимо- 
логізованої назви вобла (вібла)\ зміна 
початкового в на б викликана асиміля¬ 
цією до наступного б і, в одній з форм, 
впливом слова бублик.— Див. ще віб- 
лий, вобла. 

бібліографія, бібліограф, бібліогра¬ 
фічний; — р. болг. библиография, бр. 
бібліяграфія, п. слц. ЬіЬ1іо§гаїіа, ч. ЬіЬ- 
Ііо^гаїіе, м. библиографща, схв.библио¬ 
графща, слн. Ь і Ь1 і о§г аГї і а;— запози¬ 
чення з французької мови; фр. ЬіЬІіо- 
§гарЬіе утворено з основ грецьких слів 
(ЗфШоу «книга» І урафй) «пишу» (пор. 
гр. (ЗфАдо^рафіа «переписування 
книг»).— СІС 96; Шанский ЗСРЯ І 2, 
114; Баигаї 86.— Див. ще біблія, 
графа. 

бібліотека Г, Ж, бібліотекар, ст. 
библиотека (XVII ст.); — р. библио- 
тека, заст. библиотека, болг. схв. биб¬ 
лиотека, бр. бібліятжа, п. ЬіЬІіоіека, 
ч. слц. ЬіЬІіоіека, м. библиотека, слн. 
ЬіЬІіоіека;—запозичено (можливо, че¬ 
рез польське посередництво) з латин¬ 
ської мови; лат. ЬіЬІіоіЬеса походить 
ВІД гр. утвореного з основ 
слів (Зі|Шоу «книга» і^ит] «сховище».— 
СІС 96; Тимч. 88; Шанский ЗСРЯ І 2, 
115; Кузнецов ЗИРЯ І 39—45; Нйііі- 
ШогіЬ 14.— Див. ще біблія, тека. 

біблія, [біблея] ВеЛ, біблейщина, 
ст. библія (XVII ст.); — р. болг. бйб- 
лия, бр. біблія, п. слц. Ь£Ь1 ]а, ч. ЬіЬІе, 
вл. нл. ЬіЬІца, м. библща, схв. бйбли]а, 
слн. ЬЇЬ1і]а, цсл. виклик (XV ст.);— 
запозичення з латинської мови; лат. 
ЬіЬІіа «книга» походить від гр. |ЗфШа 
«книги», пов’язаного з РфАод форХое) 
«єгипетський папірус», що зводиться 
до назви сірійського міста Біба (гр. 
Во^ос;), звідки папірус довозили до 
Греції.— СІС 96; Тимч. 88; Шанский 
ЗСРЯ і 2, 116; Фасмер І 164; Кораііп- 
зкі 124—125; МасЬек Е5Лб 53; НоІиЬ- 
Ьуег 97. 

[бібнйк] (бот.) «трилисник, Мепуап- 
іЬез ігіїоііаіа Ь.», [бобдвник] «тс.», [бо- 
бівнйк] «тс.; сусак, Виіошиз ишЬеІІа- 
іиз Ь.; вероніка струмкова, Vе^опіса 
ЬессаЬип§а Ь.» Ж;— р. бобрбвик, бобро- 
вица «трилисник»;— очевидно, резуль¬ 

тат спрощення форми *бібрник і інших 
пов’язаних з нею похідних від бобер] пор. 
їбоброк] «трилисник» Мак, [бобряк] «ла¬ 
таття біле» Мак; первісна назва зумов¬ 
лена тим, що відповідні рослини ростуть 
у воді і на болотах (біля бобрів).— Див. 
ще бобер. 

[бібок] (орн.) «волове очко, кропив¬ 
ник, Тго§10(іуіе5 рагуціиз» ВеЗа, [бо¬ 
бик, бобік] «тс.» ВеНЗн; — похідне утво¬ 
рення від біб; назва зумовлена малим 
розміром птаха.— Верхратський ЗНТШ 
III 189.— Див. ще біб. 

[бібула] «обгортковий папір; промо¬ 
кальний папір», [бебі/ля] «обгортковий 
папір», [бібулйна] «подібний до бібули 
матеріал» Ж, [бібулястий] «схожий на 
бібулу», ст. бибула (1741), бібула 
(XVIII ст.);— запозичення з польської 
мови; п. ЬіЬиІа «промокальний папір» 
походить від лат. (сЬагІа) ЬіЬиІа «вби¬ 
раючий (папір)», похідного від ЬіЬо 
«п’ю», яке через давнішу форму ріЬо 
пов’язується з дінд. ріЬаіі «п’є», гр. 
ліго) «п’ю», псл. рііі, укр. пити.— 
Вгііскпег 25; ШаШе—Ноїт. І 103— 
104.— Див. ще пйти. 

[бів] «лебідь» Ж;— очевидно, пов’я¬ 
зане з білий, зокрема з колишньою ко¬ 
роткою формою цього прикметника біль 
(>*біл), як результат фонетично зако¬ 
номірного для деяких західних говорів 
переходу кінцевого л у в (у); назва 
зумовлена білим забарвленням лебе¬ 
дів.— Див. ще білий, лебідь. 

бівуак, бівак; — р. бивуйк, бивак, 
бр. бівак, п. Ьіч?ак, Ьі\уиак, ч. Ьіуак, 
слц. Ьіуцак, вл. Ьі\уак, болг. бивак, 
м. бивак, схв. бивак, слн. Ьіуак;— через 
російську мову запозичено з німецької 
і французької мов; н. Вї\уак, фр. Ьіуоиас 
походять з нн. Ьїлуаке (швейц.-нім. 
[ЬЇ\уасЬі] «додатковий караул біля бу¬ 
дівлі, в якій перебуває основна сто¬ 
рожа»), утвореного з префікса Ьї- «при-, 
побічно» (пор. нвн. Ьеі- «тс.»), спорід¬ 
неного з гот. Ьі «навколо, при», гр. 
арфі, лат. атЬі «тс.», і іменника \уаке 
«варта» (пор. нвн. ^асЬе «тс.»).— СІС 
96; Акуленко 141; Шанский ЗСРЯ І 
2, 116; Фасмер 1164;^аигаї 91; Ющїе— 
Міігка 80.— Див. ще вахта. 
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[біґа] «кирка», [біга] «лом» Пі, [бі- 
гацька] «ломик» ПІ, [беґа] «кирка для 
обтісування каменю»;— п. Ьіка «кирка, 
сапа, кайло», Ьі§а «тс.»;— запозичено 
з німецької мови, мабуть, через посеред¬ 
ництво польської; н. Віске (Ріске) «кир¬ 
ка, мотика», Вїскеї «тс.», похідне від 
свн. Ьіскеп «колоти, вдаряти», очевидно, 
перебуває в генетичному зв’язку з іт. 
Ьессо «дзьоб», фр. Ьес, англ. Ьеак 
«тс.».— Вгйскпег 27; Засіп.— Аііг. УАУЬ. 
І 319; К1и§е—Міігка 74. 

[біґарник] «негідник, лайдак» ВеУг, 
[бегарник] «волоцюга», [бегарош] «тс.», 
[бигаровати] «ледарювати» О;— пов’я¬ 
зується з рум. [ЬесЬіаг] «холостяк», яке 
ототожнюється з ЬесЬег «тс.», що по¬ 
ходить від тур. Ьекаг «тс.», запозиче¬ 
ного з арабської мови (ЗсЬеїшІко 126; 
БІЖМ 75); рум. [ЬесЬіаг] може розгля¬ 
датись І як пов’язане з уг. Ьеіуаг «роз¬ 
бійник»; не підтверджується фактами 
припущення (Верхратський ЗНТШ 1899 
IV 203) про зв’язок з уг. Ьі§агоз «?».— 
Див. ще бетяр. 

[біґлязь] «праска» ДзАтл II, [біґляз, 
біґляйзь, біґлез, пйґляз, пйґлязь, пйґ- 
ляйз, пйґлізь] «тс.» ДзАтл II;—запози¬ 
чення з німецької мови; н. Вй^еіеізеп 
«праска» утворено з основ іменників Вй- 
£ЄІ «скоба» (пов’язаного з дієсловом Ьіе- 
£еп «гнути», спорідненим з гр. фео^м «уті¬ 
каю», лит. Ьй§1і «лякатися, відступати») 

і Еізеп «залізо» (спорідненого з англ. 
ігоп «тс.», пгерм. *Ї5агпа-, пкельт. 
*їзагпо); початкове значення «залізо зі 
скобою (ручкою)».— Раиі П\УЬ. 2, 111; 
К1и§е—Міігка 109, 160—161. — Пор. 
бігти. 

бігма (заст.) «немає»;— складне утво¬ 
рення з іменника [біг] «бог» і стягненої 
дієслівної форми ма «має» (пор. розм. 
чортма з тим самим значенням).— Див. 
ще бог, мати2. 

бігме (заст.) «їй-богу», бігма, [богме] 
«тс.», [бігматися] «божитися», [богмй- 
тися] «тс.»; — м. богме «бігме», схв. 
богме, бдме, слн. Ьо§те «тс.»; — складне 
утворення з іменника [біг] «бог» і ско¬ 
роченої форми займенника мене чи мені 
на грунті усталених виразів типу бог 

бігти 

мене побий (покарай і под.) або бог мені 
допоможи. — Потебня РФВ 1880 III 
105.— Див. ще бог, мене. 

бігос «тушкована капуста з м’ясом», 
[біґус, бігось Пі, бикус ЯІ «тс.», [бикус] 
«підлива; зварене у квасі м’ясо» Пі; 
— р. [бикус] «окрошка», бр. Ібйгус] «їжа 
з залишків печені», п. Ьі§оз «м’ясна со¬ 
лянка»;— через польську мову запози¬ 
чено з німецької; н. Веі£іі55 «підлива» 
утворене з префікса Ьеі- «при-, до-» 
й іменної форми Оизз «литво», пов’яза¬ 
ної з дієсловом §іеВеп «лити», спорідне¬ 
ним з гр. «ллю», лат. Гилсіо, Гисії 
«тс.»; пов’язується також з н. Ве§йВ 
«поливка» від дієслова Ье^іеВеп «поли¬ 
вати».— Шелудько 22; Фасмер І 164; 
Потебня РФВ 1, 262; 51. ^уг. оЬсусЬ 
79; Засіп. — Аііг. У\УЬ. І 318-319; Мікі. 
Е\У 13; К1и£е — Міігка 257.— Див. ще 
бівуак. 

бігти, [бігчи, бічи, бети Ж], бігати, 
[бігнути], [бігатися] «гуляти» (про ко¬ 
рову) Ж. біг, [біга], біганйна, біготня 
Ж, бігун, бігуха, [біглецьЖ], біженець, 
біженство, [біжакй] «Сигзогіа» Ж, [бі- 
галка] «водяна блоха» ВеНЗн, ВеУг, 
[біганка] «тс.» ВеУг, бігунка «понос», [бі- 
гавка, бігунка, бігачкаЖ] «тс.», [біжак] 
«стежка», [біговисько] «іподром», [біжня] 
«тс.», бігункй «дрожки», бігунці «тс.», бі¬ 
гун «верея; [великий льон ВеНЗн]», бігу¬ 
нок (,тех.),бігунчик «зигзаг», бігом, [бігбю] 
«риссю», бігцем, бігма, [бігці, біжка, 
бізцім], бігкий, біглий, бігучий, [біж- 
ний] «завідний» (край невода), біжачий, 
[вибіжна] «місце для причалювання чов¬ 
на після закидання невода» Мо, Берл, 
збіг «поєднання, одночасність; схожість; 
поступове потоншення; [утікач, утеча]», 
[збігленє] «передчасні роди» Ж, [збіглй- 
на] «тс.» Ж, [збіглець] «утікач» Ж, 
[збіглІсть] «управність» Ж, збіговисько, 
збіговище, збіганий «утомлений бігани¬ 
ною», збіглий, збіжний, збіжистий 
«який різко потоншується» (про стовбур 
дерева), забіг, забіг, забіга, забігайло, 
забігайлівка, забіжка, забіжний, за- 
біглий, запобігати, запобіжник, запо¬ 
бігливий, [запобігучий] Я, запобіжний, 
набіг, набіжка, набігці, набіжний, обіг, 
обіжник, обіжний? перебіг, перебіжка, 
перебіжчик, [перебігом. Ж, перебіжки 
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Ж], перебіжний, підбігцем, побігайка^ 
побіганки, побігашки, побігеньки, по¬ 
бігай, побігуця, побіжний, побігущий, 
[побіжущий] Ж, прибіжанин, пробіг, 
пробіжка, розбіг, розбіжка, розбіжний, 
[спобігчи] «спіткати» Ж, [убігач] Ж; — 
р. бегать, бежать, бр. бегчьі, бегаць, 
др. бігати, біжати, бічи, п. Ьіе§ас, 
Ьіес, ч. ЬеЬаіі, Ьегеїі, слц. ЬеЬаі’, Ье- 
іаі, вл. ЬеЬас, Ьегес, нл. ЬеЬаз, Ьегаз, 
полаб. Ьегзі, болг. бягам, м. бега, схв. 
бежати, бегати, слн. Ье^аіі, Ьвгаїі, 
стел. вгЬгати, вижати;—псл.Ье£-/Ьег- 
(<*ЬесІ2'-)<*Ье§- «утікати з переляку»;— 
лит. Ье£іі, лтс. Ье^і, прус. Ье§еііі, гінді 
ЬЬа§па «бігти, утікати, уникати», бенг. 
ЬЬа§а «утікати, вислизати», тох. А ркарі, 
гр. фв^ораї «утікаю, боюся», фо|3о5 «вте¬ 
ча, страх»; не всіма приймаються зістав¬ 
лення (Нігі АЬІаиі 135; КеісЬеІі К2 39, 
40) з гр. фєб^со «утікаю», лат. їи^іо «тс.», 
гот. Ьіи§ап «гнути», лит. Ьй§іі «лякати¬ 
ся, відступати», дангл. Ьй£ап «гнутися, 
утікати»; з української мови рум. ЬіЬйп- 
са «дрожки», молд. бихункз «тс.».— Кри- 
тенко Вступ 554; Шанский ЗСРЯ І 2, 
67, 70; Фасмер І 143; Преобр. І 59; Ма- 
сЬек Е5.ІС 53; ЗССЯ 2, 58—59, 92—93; 
Кузнецова ЗИРЯ II 160—161; 51. ргазі. 
І 224—225, 245—246; Опбгиз 51. Шогі&і. 
119—120; 5ас1п.— Аііг. УШЬ. І 301 — 
307; Вегп. І 55; Топоров І 206—207; 
У/аНе—Ноїш. І 556—557. 

біда1, бідйга, бідак, бідар, бідарство, 
бідаха, бідацтво, бідачйсько, бідачка, 
[бідйло Я, бідник Ж, біднйця Г, Ж, 
біднівствб], біднота, [бідночія] «бідно¬ 
та», [бІдня Г, Ж], бідняга, бідняк, бід¬ 
няка, біднятко, бідняцтво, бідота, [бі- 
дошка Ж, бідушка Ж, бідяга], [бідаш- 
ний], бідний. бідовий, [бідянйй ЖІ, 
[бідакати] «нарікати» О, бідйти «біду¬ 
вати» Пі, бідкатися, бідкувати, бід- 
нйти «збіднювати», бідніти,біднішати, 
бідувати, збідований, [небедй] «непо¬ 
гано» Л, перебідкатися «перебідувати», 
[побідйти] «скривдити» Ме, [побідаш] 
«бідолаха», [побіденник] «тс.»; — р. 
болг. беда, бр. бяда, др. біда, п. Ьіеба, 
ст. ЬІасіа, ч. Ьіба «злидні, нужда», слц. 
Ьіеба, вл. нл. Ь&іа, м. схв. беда, слн. 
Ьебз, стел, в'Ьда;—псл. Ьеба;—спорід¬ 

нене з лит. Ьеба «біда, горе», лтс. Ь§с1а 
«тс.», лит. Ьабаз «голод», лтс. Ьасіз «тс.», 
дінд. ЬасШаіе «гонить, витісняє, утис¬ 
кує», ЬЙсИїаЬ «труднощі, страждання»; 
іноді в цьому зв’язку згадуються псл. 
Ьосід «колю», лит. Ьезіі (Ьебй) «колоти, 
копати», Ьабуіі «тс.», лтс. Ьезі (Ьесіи) 
«копати, поховати», Ьасііі «колоти, бити» 
(МіШІ.— Епсіг. і 248; Каїіта КеирЬіІоІ. 
Мій. 51, 38—39); помилково сюди ж 
відносять р. убедйть, гот. Ьаісі]ап «при¬ 
мушувати», двн. ЬеШеп «тс.», алб. Ье 
«присяга» (з *ЬЬоісШ-).— Шанский 
ЗСРЯ І 2, 68; Фасмер—Трубачев І 142; 
Ляпунов ИОРЯС 31, 34; МасЬек Е5.ІС 
53; БЕР І 39; 5кок І 148; ЗССЯ 2, 
54—57; 51. ргазі. І 221—222; 5асіп.— 
Аііг. У\УЬ. І 293—295; Вегп. І 54; 
Ргаепкеї 29, 38; Ви§а КК І 346.— Пор. 
бідйти. 

біда2 «двоколка», бідка, бідарка 
«тс.», [прйбідка} «поганий візок» Ж;— 
бр. бзда «двоколка», п. Ьіба, Ьісіка, Ьі§а, 
Ьіесіа «тс.»; — через польську мову за¬ 
позичено з латинської; лат. Ьї£а «парна 
запряжка; запряжена парою коліс¬ 
ниця», Ьї£ае (*Ьі-]й£ае) «тс.» є складним 
словом, утвореним з основ слів Ьіз 
«ДВІЧІ» І ]0£ШП «ярмо», Спорідненого 
з гр. ^оу «ярмо», гот. щк, нвн. .ІосЬ, 
англ. уоке, стел, иго «тс.»; в україн¬ 
ській мові зазнало впливу з боку слів 
біда «злидні» і, можливо, байдарка.— 
Вгйскпег 25; \Уа1с1е—Ноїт. І 105.— 
Див. ще біс2, їго. 

[бідйти] «лаяти, ганьбити» Ж, ІбідулІІ 
«брехуни?»; — р. убедйть «переконати, 
умовити», др. бідити «переконувати», 
біда «примус», ч. паЬігеіі (паЬібпоиіі) 
«пропонувати», роЬїгеіІ (роЬїсІпоиіі) «за¬ 
прошувати», ууЬігеіі (ууЬійпоиіі) «про¬ 
понувати, просити, запрошувати», ст. 
роЬесІШ «примушувати, запрошувати», 
болг. бедя «зводжу наклеп», убеждавам, 
убедя «переконую; зводжу наклеп», 
м. беди «зводить наклеп», схв. беда 
«наклеп», бедшпи «зводити наклеп», 
стел, вадити «примушувати, умовляти, 
переконувати»;— псл. Ь&ЗШ «умовля¬ 
ти; обмовляти, ганьбити»;— споріднене 
з гот. Ьаісііап «змушувати», дісл. Ьеіба 
«просити, вимагати, змушувати», дангл. 
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Ьаесіап «тс.», лат. їоесіиз «угода, договір, 
союз», алб. Ье (<*ЬЬоісШа) «присяга»; 
іє. *ЬЬоіс1Ь- «розмовляти, домовлятися, 
переконувати, обмовляти»; позбавлене 
підстав пов’язування з біда «лихо» 
(Фасмер—Трубачев І 142; Шанский 
ЗСРЯ 12, 68; ЗССЯ 2, 56—57, та ін.).— 
Пор. біда1. 

[бідно] (орн.) «чирка альпійська, 
славка зимова, Ассепіог аїріпгз ВесЬзі.» 
ВеНЗн;— неясне. 

бідолаха, бідолах, бідолага, Ібідолай- 
чик\, бідолашка, [бідолака, бідолак, бі- 
далака Я, бідорака, бідораха]; — р. бе- 
долага, бедолаха (з укр.); — Потебня 
(РФВ 1882 VII 70) розглядав як по¬ 
хідне утворення від основи бід- Із су¬ 
фіксами -ол- і -аг-; тлумачення (Львов 
ВКРIV 167—169) як складного утворен¬ 
ня з основ бід-(а) і лаг-ілог-, лег-, пор. 
р. сулага «дерев’яні столярні лещата», 
тобто як «людина, що лежить у біді 
(з бідою)», сумнівне. 

бідон; — р. болг. бидбн, бр. бітон, 
ч. ЬІсІоп; — нове запозичення з фран¬ 
цузької мови, очевидно, через росій¬ 
ську; — фр. ЬісІоп вважається запози¬ 
ченням із середньогрецької мови (сгр. 
яі&шу «бочка») або із скандінавських 
мов (ісл. ЬМа «ваза»).— Шанский ЗСРЯ 
12, 116; Оаті11зсЬе£ 109; Оаигаі 87. 

[біжалмо] «турецьке яблуко, айва» 
ЕЗб 4; — запозичення з угорської мови; 
уг. Ьігзаіша «айва» є складним словом, 
утвореним з іменників Ьігз «айва», ст. 
Ьізз «тс.», неясного походження, і аіша 
«яблуко», запозиченого з тюркських мов 
(пор. кипч. чаг. кирг. алма, тур. еіша, 
чув. улма «тс.», що походять, очевидно, 
від дінд. аїлІаН «кислий», спорідненого 
з вірм. ашок‘ «солодкий», алб. ешЬІ’е 
«тс.», лат. ашагиз «гіркий, гострий»).— 
АШТЕЗг І 140; Вагсгі 7, 21; Севортян 
138; Егоров 273; \Уа1сіе—Ноїш. І 35; 
МаугЬоїег І 46. 

[біждерев1] (бот.) «полин польовий, 
Агіетізіа сатрезігіз Ь.», [біждерево] 
«тс.; Агіетізіа аЬгоіапит Ь. Мак; Агіе¬ 
тізіа ргосега Б. Мак; авран лікарський, 
Сгаііоіа оШсіпаїіз Б. Мак», [бождерево] 
авран лікарський» Мак, [біздерево] 
«Агіетізіа ргосега» Мак, [бісдерево] 

13 8-539 

«тс.; Агіетізіа аЬгоіапит» Мак, [божй- 
дерев] «полин польовий», [біждерко] 
«Аііапіиз §1апсіи1оза» (декоративне де¬ 
рево) Ж; — р. [божедревко] «Агіетізіа 
аЬгоіапит Б.», слц. Ьогесігіеуа «полин; 
[кущ]», пор. болг. божо діьрво «Агіеті¬ 
зіа сатрЬогаіа», п. Ьоге сіггетуко «Агіе¬ 
тізіа аЬгоіапит», схв. бож}е дрвце 
«тс.»; — складне слово, утворене з 
короткої форми прикметника божь 
(>біж-) «божий» і основи іменника 
дерево; назва зумовлена або позитив¬ 
ними властивостями відповідних рос¬ 
лин, зокрема, приємним бальзамічним 
запахом божого дерева (Агіетізіа аЬго¬ 
іапит) і його застосуванням як арома¬ 
тичної і лікарської рослини, або тим, 
що ця рослина розводилась у монастир¬ 
ських садах чи в’язалась до свячених 
букетів.— Носаль 192—194; МасЬек .Іт. 
гозії. 249.— Див. ще бог, дерево.— Пор. 
біждерев2, бісдерево. 

[біждерев2 (зарінковий)] (бот.) «тама¬ 
риск, Мугісагіа (Татагіх) £Єгтапіса 
Оезу.» Мак, [бізьдерник, буждеревен] 
«тс.» Мак, [біждерник] «тс.; Татагіх 
іеігапсіга Раїї.» Мак; — складне утво¬ 
рення з основ прикметника божий (ст. 
божь>біж-) та іменника дерево; назва 
зумовлена, очевидно, тим, що засохлий 
сік одного з різновидів тамариску — 
Татагіх £а11іса сінайські монахи прода¬ 
вали як біблійну манну.— МасЬек .Іт. 
гозії. 70—71.— Див. ще бог, дерево.— 
Пор. біждерев1, бісдерево. 

[біжмо] (бот.) «полин польовий, Агіе¬ 
тізіа сатрезігіз Б.» Мак; — очевидно, 
результат контамінації форм типу [біж¬ 
дерев\ «тс.» і пйжмо (див.). 

біжутерія «ювелірні вироби»; — 
р. бижутерия, п. Ьііиіегіа «тс.», ч. Ьі- 
гиіегіе «дрібні оздоби», слц. Ьігиіегіа 
«тс.», вл. Ьіхиіегііа, болг. биж$ «коштов¬ 
ність», бижутер «ювелір», бижутерия 
«ювелірні вироби», схв. бижутерща, 
слн. Ьіхиіегїіа «тс.»; — через польську 
мову запозичено з французької; фр. 
Ьіриіегіе «тс.» утворено з Ьі]ои «кош¬ 
товність», що походить від брет. Ьігои 
«перстень», пов’язаного з Ьіг «палець».— 
СІС 96; НоІиЬ—Буег 99; БЕР І 46; Оаи- 
гаі 88. 
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[бізі (род. в. базу) бот. «бузок, Зугіп^а 
Ь.» Мак; — очевидно, форма гіперич- 
ного характеру, що виникла з буз «тс.» 
на межі північних (західнополіських) і 
південно-західних говірок у результаті 
відштовхування від північноукраїн¬ 
ського чергування голосних типу вул 
(літ. віл) — вола.— Див. ще буз. 
а бізон; — р. болг. м. биздн, бр. бізон, 

п. ч. вл. Ьігоп, слц. Ьігоп, схв. биздн, 
слн. Ьігоп; — запозичення з францу¬ 
зької мови; фр. Ьізоп походить від піз- 
ньолат. Ьізоп (Ьізопііз), яке виводять 
з гр. Рктсот (Фасмер І 165; НоІиЬ—Ьуег 
99; СЬагрепііег МО 6, 128—129) або 
з двн. ипзепі, дангл. шезепсі «дикий бик» 
(N50 281; Зкеаі 61; Оаигаі 90); герман¬ 
ське слово зіставляється (БЕР І 46) 
з Тпрус. ипг-затЬгз «дикий бик».— 
СІС 96. 

і[бізувати] «ручатися, підтверджува¬ 
ти; правити (плотом); бути спромож¬ 
ним», [бизувати1 «тс.», [візуватися] 
«братися (за щось)», [безувсипися] «тс.» 
Ж, [бизівний] «вірний, надійний», [бі- 
зівно, бізувно) НЗ УжДУ 26, [бізбвно\ 
Ж, [бізун] «плотогон, стерновий», ст. 
бізоватися «надіятися» (XVI ст.); — 
слцДЬігоуаІ’] «довіряти»; — запозичен¬ 
ня з угорської мови; уг. Ьігпі «довіряти, 
надіятися», очевидно, споріднене з удм. 
ст. Ьаг- «надіятися, сподіватися» і, в та¬ 
кому разі, може вважатися праугро-фін- 
ським; форма [візувати\ «бути спромож¬ 
ним» могла бути запозичена з румун¬ 
ської мови, в якій Ьігиї «бути спромож¬ 
ним, наважуватися» теж походить від 
уг. Ьігпі.— Бевзенко НЗ УжДУ 26, 
177; Німчук Досл. з мовозн. 1962, 124; 
Балецкий ЗІ. зі. 9, 338; Дзже 51. зі. 7, 
160—161; Уіпсепг 13; Засіп.— Аііг.У\УЬ. 
І 325—326; ОІЖМ 82; Вагсгі 21. 

[бізун] «нагайка»; — р. [бизун] «тс.», 
[бьізун] «удар нагайкою», [бшовать\ 
«бити нагайкою», бр. бізун «батіг, на¬ 
гайка»; — запозичення з польської мови; 
п. Ьігип «батіг, нагайка; удар», Ьігоп 
«тс.» певної етимології не має; непере¬ 
конливо пов’язувалося з уг. Ьігопу «зви¬ 
чайно, саме так» як вигуком під час 
биття (Вгйскпег 28) і з назвою бізона, 
п.Ьігоп(5\УІ 160).— Засіп.—Аііг. У\УЬ. 
т 325. 

бій, бійка, бійниця, бійня, бійство 
бійкуватий, бійнйй, бійнйчий — див. 
бити1. 

[бійо] «облямівка килима чи скорси 
Дз; кант на одязі з Іншої матерії Мо»;— 
неясне. 

бік, [бокань] «бокастий», [боківня] 
«судак малої довжини; 500 штук укла¬ 
деної риби», [боковенька] (на боковеньку 
«спати»), [бокдвня] «бокові стінки ткаць¬ 
кого верстата» Мо, [ббцій] «білобокий 
віл» Ж, [бочі/ля] «білобока або пузата 
корова» Ж, Іббця] «тс.» ВеНЗн, [боча- 
нець] «житель протилежного берега 
річки», [бочанин] «тс.», бічнйй, бокатий, 
бокастий, [бочастий] «товстобокий», 
[бочйстий] «тс.», [бокувати] «сидіти бо¬ 
ком; уникати зустрічі», бочйти «збочу¬ 
вати; дивитися вбік», бочйтися «скоса 
дивитися», ббка «боком», бокаса «тс.», 
[вибочувати] «виводити боки в горшку» 
Я, [збіч] «схил», зббччя (зб.) «схили», 
[збочйстий] «схилястий» Ж, [збочити] 

«ухилитися», [збочйтися] «лягти набік», 
збоку, [набокуватий] «нахилений», на¬ 
бік, [наубочі] «збоку», [наубочу, наузбіч] 
«тс.», [ббоч] «схил, об’їзд» Ж, обочина, 
[дбочень] «боковий вітер» Ж, обік, обіч, 
[обок] «поблизу» Пі, [обдча] «збоку, вбік» 
Пі, [побічнйця] «бокова дошка колиски, 
бокова планка стола», [побічка] «печінка 
риби» Мо, пббочень «бокова смуга в 
шлеї», [поббчина] «бокова стіна», по¬ 
бічний, побік, побіч, прибічник, [прйбік] 
«прибудова», спрйбока «збоку», субіч 
«обіч, поруч», [убіч] «бік; косої і'», 
[убоч] «бокове місце» Нед, [убічнистий] 
«з крутими схилами», [убік], узбіч «схил», 
узбіччя, узбочина «обочина», узбічний 
«розташований по боках», [узабоч] «збо¬ 
ку», узбіч «тс.»; — р. бр. болг. діал. 
м. бок, др. бокь, п. ч. слц. вл. нл. Ьок, 
схв. бок, слн. Ьок, стел, ефісь; — псл. 
Ьокь; — остаточно не з’ясоване; мож¬ 
ливо, споріднене з дісл. Ьак «спина», 
дангл. Ьаес, двн. ЬаЬ, англ. Ьаск «тс.» 
(Младенов 40; МасЬек ЕЗЛС 60); менш 
переконливе зіставлення з лат. Ьасиїит 
«палка», гр. Рахтрот «жезл», дірл. Ьасс 
«гак» (через значення «ребро») (БЕР І 
64; Вегп. І 68; АУаІбе— НоГш. І 92; 
2ирііга К2 36, 234); висловлювалось не¬ 
обгрунтоване припущення (Нігі РВгВ 
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23, 331) про праслов’янське запози¬ 
чення з германських мов.— Шанский 
ЗСРЯ І 2, 153; Фасмер І 185; 5кок І 
183—184; ЗССЯ 2, 170; 51. ргазі. І 
300—301; Засіп.—Аііг. У\УЬ. І 376—378. 

[білавкаї (бот.) «стокротка, Веіііз 
регеппіз Ь.» Мак, [білило] «зірочник 
ланцетовидний, Зіеііагіа Ьоіозіеа Б.» 
Мак, [білина] «королиця, ромен, Беи- 
сапіНешип] уиі^аге Бат.» Мак, білйця 
«юринея, .Іигіпеа суапоісіез РсЬЬ.; [та¬ 
лабан, вередник, ТМазрі агуепзе Б. 
Макі», [білка] «тс.» Мак, [білочка] «юри¬ 
нея» Мак, [білюк] «віхалка гілляста, 
Апіііегісит гашозиш Б.» Мак, [білявка] 
«стокротка» Мак, [білячка] «бурачок, 
білоцвіт, Аіуззит Б.» Я, [біль] «гикавка, 
Вегіегоа Іпсапа (Б.) ОС.; калюжниця, 
СаІІЬа раїизігіз Б.» Мак, [підбіл] «юри¬ 
нея» Мак; — р. [белйца] «королиця», 
[белйк] «тс.», бр. бялюк «віхалка»; — по¬ 
хідні утворення від білий; назви зумов¬ 
лені білим кольором квітів цих рослин 
(пор. бр. [белаквет] «королиця», [белая 
ляхаука] «тс.», [макрьща белая] «зіроч¬ 
ник середній, ЗіеІІагіа тесііа Уііі.»).— 
БСЗ 16, 554; 29, 554; 49, 658.— Див. ще 
білий.— Пор. білого ловець, білозарка. 

[біланка] (бот.) «гриб А^агісиз со- 
ІиЬгіпиз Регз.» Мак, [білас] «білий гриб, 
Воіеіиз ебиііз Виїї.», [білаш, білик] 
«тс.» Мак, [білюга] «хрящ-молочник пер¬ 
цевий, А^агісиз рірегаіиз» ВеНЗн, [бі¬ 
лянка] «хрящ-молочник солодкий, Бас- 
іагіиз зиЬбиІсіз (Регз.) Рг. Мак; сиро¬ 
їжка, Киззиіа Регз.»;—р. [белевйк] «бі¬ 
лий гриб», [бельїиі, бел як, белянка] 
«тс.», бр. [бялянка] (вид грибів), п. Ьіе- 
Іак «білий гриб»;—похідні утворення 
від білий; назви зумовлені білим кольо¬ 
ром грибів або соку в їх м’якоті.— Див. 
ще білий. 

білет, білетер, оббілетити «роздати 
квитки» (пасажирам) Дз; — р. болг. м. 
билет, бр. білет, п. ч. заст. слц. Ьііеі, 
схв. билет, слн. Ьі1]еі£г «білетер»; — 
через російську і польську мови запо¬ 
зичено з французької; фр. Ьіііеі е фор¬ 
мою чод. р. до давнішого Ьіііеііе, що 
виникло з Ьиііеііе «записка з печаткою», 
похідного від Ьиііе «булла» (з лат. Ьиііа), 
під впливом слова Ьіііе «кулька»; лат. 

13* 

Ьиііа (первісно «водяна бульбашка, гу¬ 
дзик, брунька, золота капсула з амуле¬ 
том»), очевидно, споріднене з лат. Ьисса 
«надута щока», лит. Ьиііз «сідниця», 
дінд. ЬигіЬ, ЬиІіЬ «тс.». — Шанский 
ЗСРЯ І 2, 118; Фасмер І 165; Преобр. 
125; НоІиЬ—Буег 98; Оаигаі 89; \Уа1с1е— 
Ноїт. І 122. 

білий, [білавий, біланий ЖІ, білас- 
тий, білизняний, білйльний, білковий, 
[біловастий Ж], біловйй, білуватий, білу¬ 
жачий, білявий, білястий, більмастий, 
більматий, [більовйй] «з білої пряжі», 
[більдхий], [білавка1 «блондинка; сорт 
черешні ВеНЗн», білан, [біланя] «біла 
корова, кобила Я, ВеНЗн; вкрита сні¬ 
гом полонина ВеНЗн», [білашко] «білява 
дитина; білої масті тварина Я», Ібіле- 
ник] «вибілена спідниця», [біленце] «по¬ 
лотно», [білень] «липень» (місяць, коли 
білять полотно) Ж, [білета] «біла ко¬ 
рова» ВеНЗн, [білик] (ент.) «білан, 
Ріегіз; білий пес ВеНЗн», білйльник, 
білильня, [біле] «білизна» ВеУг, білина, 
білизна, білизна, білизнярство, [білйз- 
нина] «білизна», білйзна (іхт.) «Азріиз 
гарах», [билизняк] «тс.» Берл, білило, 
білйця «непострижена монашка; крейдя¬ 
ний грунт; біла осика ВеНЗн; біла коза 
ВеНЗн», білі, [білінка] «біла слива» Ж, 
[білушка, білянка] «тс.» ВеНЗн, білість, 
[білко] «біла або тверда оболонка ока» 
Ж, [білько] «тс.» Ж, білковйна, [білля] 
«білило», [білоба] «тс.» Ж, біловйк, білок, 
[білота] «білість» Я, [білочниця] (див. 
білко] Ж, [білохиі «сорт білих слив» 
Мак, [білошка] «тс.», [білтбк] «білок», 
[біутко] «тс.» ВеЗа, білувальник, білуга 
(назва риби за кольором м’яса), білу¬ 
жина, [білута] (кличка білої корови) 
ВеБ, білуха «полярний дельфін;-блон¬ 
динка», [білюга] (іхт.) «білуга Ж; бі¬ 
лизна, Азріиз гарах ВеНЗн», [білюжча] 
«білуженя» Мо, [білюза] (іхт.) «Азріиз 
гарах» ВеНЗн, [білюх] (ент.) «білан, 
Ріегіз», білюха «блондинка; біла вівця 
ВеНЗн», [білюхй] «сорт черешень» 
ВеНЗн, [білявець] «блондин», [білявка] 
«блондинка», [білявина, білявиця] «тс.», 
[білявиїа] (ент.) «бабка, БіЬеІІиІа», бі¬ 
ляк, біляна «непросмолене біле судно», 
білянка «білість обличчя; [біла сорочка 
Ме; сорт білих слив]», біляр, [білячка] 
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(мед.) «білі», біль «біла пряжа; -білі 
нитки; білість; білило; біла іржа; 
[жир, сало; заболонь ВеУг]», [більця] 
«білі нитки» Ме, більмак, [більмакй] 
«очі зайця» ВеНЗн, більмач, більмо, 
[більчок] «білок», білйтпи, біліти, білі¬ 
шати, білувати «білити», білявіти, вй- 
біл, забіл «те, чим забілюють страву», 
[забілка] «тс.», [забіль] «гнучкий азбест» 
Ж, набіл «молоко, молочні продукти», 
набіло, перебілка «перебілювання, пере¬ 
писування начисто», побіл «біла глина, 
побілка», пробіл «пропуск», пробільний, 
пробільник, [пробілуватий] «білува¬ 
тий»; — р. бельїй, бр. бели, др. бблТ), 
бЬльїи, п. Ьіаіу, ч. Ьїіу, слц. Ьіеіу, вл. 
нл. Ь<Йу, полаб. Ь’оїй «біла», болг. бял, 
схв. бео, бщел, бели, слн. Ьеі, стел, 
бііліі; — псл. Ьеіь, очевидно, з *Ье1- 
як результату подовження 6 в давні¬ 
шому *Ье1- або з *ЬЬоі1оз<*ЬЬо1іоз;— 
споріднене з лит. Ьаіаз «білий», гр. 
<рсеАо£ «тс.», фаЯюд «світлий, білий», ра¬ 
зом з якими походить від іє. *ЬЬе1-/ 
*ЬЬо1-, спорідненого з *ЬЬа- «сяяти, 
блищати»; безпосереднє зіставлення з 
дінд. ЬЬаІаш «блиск», ЬЬаіі «світить», 
дірл. Ьап «білий» (Шанский ЗСРЯ І 2, 
88; Фасмер—Трубачев І 149; Вегп. І 
55) здається менш точним; спроба по¬ 
в’язати з гр. РаЯіое «білий» (МасЬек 
Е5.1С 54) фонетично не узгоджується 
з рештою індоєвропейського матері¬ 
алу.— Критенко Вступ 519; Преобр. 160; 
Зіатокі І 31; БЕР 1 107—109;5кок 1152; 
ЗССЯ 2, 79—81; 51. ргазі. 1238; Засіп.— 
Аіїх. У\УЬ. І 128—132; Негпе104—105; 
Рокогпу 119; Регззоп Веііг. 29, 269. 

білка, [білик] «самець білки», біл¬ 
ченя, більча, білячий; — р. белка, бела, 
др. бЬла, булька, п. ст. Ьіаїка, болг. 
бялка (зоол.) «ласка»; — на думку біль¬ 
шості дослідників, назва, похідна від 
прикметника білий; др. б'Ьла вКверица 
вважається свідченням того, що б'Ьл'ька 
спочатку означало лише рідкісний вид 
білих вивірок (Соболевский РФВ 67, 
214—215; Булаховский Трудьі ИРЯ І 
162; Фасмер І 148; Шанский ЗСРЯ І 2, 
86); інше пояснення припускає спорід¬ 
неність з лат. їеііз «куниця, кішка», 
двн. ЬіІіЬ «вовчок» (Реіг ВВ 21, 209; 
БоемгепіЬаІ 6). - Див. ще білий. 

6Б обрйсий; — р. белобрьісий, бр. 
белабрисьі; — складне утворення з ос¬ 
нов слів білий (Ьеі-) і брова (Ьгу), пер¬ 
вісне значення «білобровий»; звуковий 
елемент -с(ий) міг з’явитись під впли¬ 
вом слова білорусий; існування слова 
*брйса «пика» (Бі) нічим не підтвер¬ 
джується.— Фасмер І 148; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 87.— Див. ще білий, брова. 

[білоголовець] (бот.) «стокротка, Веі- 
ІІ5 регеппіз Б.» Мак, [білоголовка] «коню¬ 
шина гірська, Тгіїоііит топіапит Б.» 
Мак, [білоголовник] «деревій, АсЬіІІеа 
шіііеіоііиш Б., АсЬ. поЬіІіз Б.; коро- 
лиця, БецсапіЬетцт уці^аге Бат.; га¬ 
дючник, Рііірепйиіа Ьехареіаіа ОіІіЬ.» 
Мак; — р. [белоголдвец] «деревій», [бело- 
головка] «деревій; конюшина гірська», 
[белоголбвник] «конюшина; деревій; ко- 
ролиця»; — похідні утворення з основ 
прикметника білий та іменника голова; 
назви зумовлені білим кольором квітів 
цих рослин (пор. бр. [падбел] «деревій», 
[белаквят] «королиця», [белая ляхаука] 
«тс.», [трьілІстнІк бели] «конюшина гір¬ 
ська», [каурьіга белая] «тс.».— БСЗ 41, 
456.— Див. ще білий, голова.— Пор. 
білавка. 

[білоголовка] (бот.), «бугила, АпіЬгіз- 
015 зііуєзігіз НоЯт.» Мак; — р. [бело- 
головка] «тс.»; — результат видозміни де- 
етимологізованих форм типу [болиго- 
ловка, болиголов, богйла] «тс.», зближе¬ 
них з назвами рослин, утвореними 
з основ прикметника білий та імен¬ 
ника голова.— Див. ще болиголов, бу¬ 
гила. 

[білогурка] (орн.) «міська ластівка, 
СЬеІісІоп игЬіса Воіі.» ВеНЗн; — оче¬ 
видно, діалектне похідне утворення від 
білогорла (за характером забарвлення) 
чи, можливо, від чеського відповідника 
цього слова ЬеІоЬгсІІа.— Див. ще білий, 
горло. 

[білозарка] (бот.) «віхалка гіл¬ 
ляста, АпІЬегісиш. гатозит Б.» Ж, 
Мак; — очевидно, запозичення з чесь¬ 
кої мови; ч. Ьеіогагка утворено Преслем 
у 1819 р. з основ прикметника Ьїіу 
«білий» та іменника гаге «сяйво, блиск», 
спорідненого з укр. зоря; назва зумов¬ 
лена рожево-білим кольором квітів рос- 
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лини.— МасЬек .Іт, гозії. 264.— Див. 
ще білий, зоря.— Пор. білавка. 

білозір1 «красень; епітет МІСЯЦЯ»; 

[білоздр] «тс.», білозірець «епітет сокола», 
білоздрець, [білозерець] «тс.», білозірка 
«[красуня]; вид кримської солі», [біло¬ 
зорий] «світлоокий»; — п. Ьіаіогог «кре¬ 
чет, сокіл, Раїсо Б,», ст. Ьіаіогоггес 
«великий північний сокіл, кречет, Раїсо 
£угіа1со Б.» (з укр.?), ч. ст. Ьеіогог, 
Ьеіогогес «білий сокіл», слц. [Ьеіогог] 
«тс.»; —складні утворення, можливо, 
вже праслов’янського періоду, з основ 
слів білий (Ьеі-) і зір (гог-/гаг-); оче¬ 
видно, в одній частині утворень основа 
гог- у значенні «погляд, очі», а в іншій — 
у значенні «вигляд, обличчя» (у крече¬ 
тів білявий живіт; північні соколи стар¬ 
шого віку білішають); у слові білозе¬ 
рець Булаховський вбачає вплив слова 
озеро (НЗ КДУ 7/3, 56).— Зігаіупзкі 
113—114; Вгйскпех 24; Ваза] Рог. ]§г. 
1961/1, 31; ЗССЯ 2, 76; 51. ргазі. І 
237.— Див. ще білий, зір. 

білозір2 (бот.) «гадай-зілля, Рагпаз- 
$іа раїизітіз Б.», [білозор] «тс.» Мак; — 
р. белозбр, [белозар], болт, белозбр 
«тс.»; складно утворення з основ при¬ 
кметника білий та іменника зір «погляд, 
вигляд»; назва зумовлена білим кольо¬ 
ром квітів рослини.— БСЗ 4, 459; ЗССЯ 
2, 76; 51. ргазі. І 236.— Див. ще білий, 
зір. 

[білоклен] (бот.) «клен польовий, Асег 
сатрезіге Б.» Мак, [білокленина, біло- 
клень] «тс.» Мак; — складне утворення 
з основ прикметника білий та іменника 
клен; виникло, очевидно, як результат 
протиставлення клена польового кле¬ 
нові звичайному (клен) та кленові та¬ 
тарському (ічорноклен), хоча й клен по¬ 
льовий місцями має назву чорноклен.— 
Див. ще білий, клен. 

[білокбст] «червона з чорним тка¬ 
нина», [білокбс] «шовкова узориста тка¬ 
нина» Ж; — р. белокбс «старовинна шов¬ 
кова тканина з візерунками»; — неясне. 

білокурий; — р. белокурьій, п. ст. 
Ьіа1окиго\уаіу (очевидно, з укр.); — 
складне утворення, в якому роль пер¬ 
шого компонента відіграє основа при¬ 

кметника білий, а природа другого ком¬ 
понента остаточно не з’ясована; Була¬ 
ховський вважає майже в однаковій 
мірі ймовірними три різні пояснення 
цього компонента: як видозміненого 
-кудрий, як р. каурьій «світло-каштано¬ 
вий» і як похідного від р. кур «півень»; 
Фасмер (І 148) пов’язує з основою слова 
курити (пор. укр. курява, п. кигг «пил»), 
припускаючи первісне значення «покри¬ 
тий білим пилом».— Булаховський Мо- 
возн. 1951 (IX) 74—75; Шанский ЗСРЯ 
І 2, 87—88; 5\У І 143.— Див. ще білий. 

білолізник (бот.) «Еигоііа Абапз.»;— 
р. [белолбзник] «Еигоііа сегаїоісіез», [бе- 
лолбз] «верба, 5а1іх Стеїіпі; 5а1іх зіі- 
риіагіз ЗтіІЬ.; 5а1іх ату§с!а1іпа Б.»;— 
складне утворення з основ прикметника 
білий, іменника лоза і суфікса -ник; 
назва зумовлена зовнішнім виглядом 
рослини — ЇЇ листя покрите білими зір¬ 
частими волосинами.— Флора УРСР 4, 
339—340.— Див. ще білий, лоза. 

[біломуха] (орн.) «синьошийка, Биз- 
сіпіа зуесіса» Ж, [біломушка] «тс.» Ж;— 
назва пов’язана, очевидно, з білого 
плямкою (мушкою) на грудях пташки.— 
Воїнств.— Кіст. 329; БСЗ 6, 620.— 
Див. ще білий, мушка. 

[білоніг] (бот.) «остудник, Нетіагїа 
£ІаЬга Б.» Мак; — складне утворення з 
основ прикметника білий та іменника 
нога; назва зумовлена тим, що розтер¬ 
тий остудник дає піну, яка добре від¬ 
миває шкіру.— БСЗ 13, 148.— Див. ще 
білий, нога. 

[білополя] (бот.) «тополя біла, Ро- 
риіиз аІЬа Б.» Мак; — результат злиття 
словосполучення біла тополя «тс.».—• 
Див. ще білий, тополя. 

білорус; — р. белорус, бр. беларус, 
и. Віаіогиз, ч. Веіогиз, слц. Віеіогиз, 
вл. нл. Веіогиз, болг. белор#син, м. Бе~ 
лорус(ин), схв. Белорус, слн. Веіогиз; —> 
похідне утворення від назви Б'Ьлая 
Русь (з XVI ст.), первісна семантика 
якої остаточно не з’ясована; тлумачи¬ 
лась як «Русь, вільна від татар» (По¬ 
тебня ЖСт, 3, 1891, 117—118), як по¬ 
в’язана з білим одягом і переважно 
світлим волоссям населення (Карский 
Белорусьі І 117; Репхгоії АЇЗІРЬ 3, 23; 
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8, 22; КгеізсЬтег Оіоііа 21, 117) або 
з назвою міста Бельск (Ильинский 51а- 
уіа 6, 390).— Фасмер—Трубачев І 149; 
Никонов 48—49; Казіог£и]Єу 2і51РЬ 7, 
220; Уакаг А5ЕЕР 8, 201—213.— Див. 
ще білий, русйн. 

[білотал] (бот.) «біла верба, біла ло¬ 
за, Заііх аІЬа Б.; Заііх ашу^сіаііпа Б.; 
Заііх уітіпаїіз Б.» Мак, [білоталь] «тс.» 
Мак, [білотала] «Заііх ату^сіаііпа Б.» 
Я, [білотіл] «тс.» Я; —р. белотйл «тс.; 
Заііх уішіпаїіз», [белотальник] (порода 
верби); — складне утворення, що ви¬ 
никло на грунті виразу білий тал (по¬ 
рода вербових з білим забарвленням 
кори); білотіл є результатом зближення 
з тіло.— Див. ще білий, тал. 

[білотернь] (бот.) «обліпиха, плохов- 
ник, НіррорЬае гЬатпоісІез Ь.» Мак; — 
очевидно, результат контамінації слів 
[білотал] (порода вербових) і [вербо- 
тернь] «обліпиха», [терен толовий] 
«тс.».— Див. ще білотал, верботернь. 

білотурка «сорт ярої пшениці»; — 
р. белотурка «сорт пшениці, арнаутка», 
бр. белатурка «тс.»; — складне утво¬ 
рення з основ слів білий і турок; назва 
зумовлена, очевидно, походженням сор¬ 
ту з території, яка належала Туреччині 
(пор. арнаутка).— Див. ще білий, 
турок. 

[білоцвіт] (бот.) «гикавка, Вегіегоа 
іпсапа (Б). ОС.» Мак; — р. [белоцвет] 
«тс.»; — складне утворення з основ при¬ 
кметника білий та іменника цвіт; назва 
зумовлена білим кольором квітів ги¬ 
кавки (пор. р. [белоголовник] «тс.»).— 
Див. ще білий, цвіт.— Пор. білавка. 

[білочник] (бот.) «перстач гусячий, 
РоіепШІа апзегіпа Б.» Мак; —р. [бе- 
лочник] «королиця, БеисапіЬетшп»; — 
неясне; можливо, результат видозміни 

форми *палечник, [палочник] «тс.». 
[білпух] (бот.) «підбіл, Тиззіїа^о іаг- 

Іага Б.» ВеЗа, [бівпух, бівпушок] «тс.»; — 
р. [белопушица] «скереда, Сгеріз іесіо- 
гит Ь.», [белопушка] «тс.», п. ЬіаїрисЬ 
(Вгйскпег 24); — складне слово, утво¬ 
рене з короткої форми прикметника 
білий та іменника пух (пушок)-, назва 
відображає біле опушення нижнього 
боку листків рослини. —Вісюліна — 
Клоков 329—330.— Див. ще білий, пух. 

білувати «знімати шкуру із забитої 
тварини»; — р. беловать, бр. бяліць 
«знімати кору; знімати шкуру з забитої 
тварини», п. ЬіеІ іс «знімати шкуру з за¬ 
битої тварини», слц. ЬіеШ «очищати 
від лушпиння», вл. Ьеііс «тс.», нл. Ье- 
1 із «тс.; знімати шкуру з забитої твари¬ 
ни», болг. беля «очищаю від лушпиння, 
лущу; здираю кору», м. бели «здирає 
кору, очищає від лушпиння», схв. бе- 
лити «очищати від лушпиння, лущити, 
[здирати кору]», слн. ЬеШі «знімати 
лико, [усувати кору, шкуру]»; — по¬ 
в’язане з білий; первісно могло стосу¬ 
ватися білої деревини, яка відкриваєть¬ 
ся після очищення від кори; менш віро¬ 
гідним є припущення (Мартьінау Белар. 
лінгв. 1, 16), нібито основа Ьеі- у цьо¬ 
му випадку мала давнє значення «чис¬ 
тий».— ЗССЯ 2, 67; ЗІ. ргазі. І 231— 
232.— Див. ще білий. 

[білюжа] «тоня, яку тягнуть неводом» 
Берл; — очевидно, видозмінене залози* 
чення з російської мови; пор. р. [бе- 
лужья заводина] «перемет, яким загоро¬ 
джують білугам вихід у море з Канда- 
лакшської затоки і Печерської губи».— 
Див. ще білий. 

біля, [бйля, піля, пілі, пиля Л, полі, 
для, бля, ля], побіля; — р. пбдле, бр. 
заст. подл16, др. подьлЬ, п. росіїе, ст. 
роїе, ч. росіїе, ст. робіїі, вл. нл. робіа 
«тс.»; — результат видозміни давньо¬ 
руського складного прийменника по- 
дьл'б (укр. ст. подлЬ, подли, подле), ут¬ 
вореного з прийменника по і іменника 
*дьля (*бь1]’а) «довжина», через неза- 
свідчену стадію *підля, *підлі з наступ¬ 
ним випадінням д перед л; заміна по¬ 
чаткового п на б, на думку Потебні, 
звичайна для української мови (РФВ 
1880 IV 163), могла відбутись під 
впливом синонімічного прийменника 
близько; кінцеве -я викликане, очевидно, 
східнослов’янською тенденцією до за¬ 
міни кінцевого і, ’е в частині випадків 
більш відкритим голосним ’а (я); пор. 
відкіля (КотшолЬ), після (<послЬ) і 
їн.; спроба виведення від *оЬі>-с1ь1§ 
(Трубачев Зтимология 1965, 383) не 
узгоджується з характером голосного 
і в біля.— Мельничук СМ III 145— 
146; Гумецька Досл. і мат. IV 48;: Фас- 
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мер III 297; Вшскпег 425; Е55.І 51. §г. 
1, 68—69, 73; Вегп І 252; Мікі. УОг. 
IV 254, 518.— Див. ще бля, для, по. 

біль, [болй] «важка хвороба, боляч¬ 
ка» Ж, [бдлещ] «хвороба; туга», [ббле- 
щі] «тс.», [бдлізнь] «хвороба» Ж, Ібо¬ 
лість.І «тс.», болільник, [ббліч] «біль» Ж, 
\боля] «хвороба, недуга» Л, [боляк] «бо¬ 
лячка», [боляка] .«велика болячка» Я, 
болячка, [болячівник] «від рослини з лі¬ 
кувальними властивостями» ВеУг, [бо- 
леснйця] «лікарня» Ж, Ібольниця] «тс.», 
[боль] «хворий»Ж, боліти, [болізнувати} 
«хворіти» Ж, [бдлезний] «болісний», [бб- 
лесний, бблізний] «тс.», болісний, болю¬ 
чий, [болякуватий], болячкуватий, боля¬ 
щий, больовий, [бблізько] Ж, боляче, 
[бблько], обезболювати, Ірбзбіль] «захво¬ 
рювання», [розббла] «причина болю», 
уболівати, уболівальник; — р. бр. боль, 
др. боль «хвороба», п. вл. слн. Ьоі, ч. 
Ьоі «скорбота, сум», слц. ЬбГ, нл. Ьоі, 
полаб. Ьіїїй «болить», болг. болй «бо¬ 
лить», бблка «біль», м. бол, схв. бол, 
стел. боль. «хворий», бол'Ьти;—псл. Ьоі]Ь, 
Ьоіеіі;—очевидно, споріднене з двн. 
Ьаіо «згуба, зло», дісл. Ьді «злість», 
дангл. Ьеаіи «тс.», гот. Ьаі^’ап «мучи¬ 
ти»; менш переконливе виведення (Тру- 
бачев ВСЯ 3, 124—126; ЗССЯ 2, 187— 
189; УаШапІ РЙ5 22, 40) від псл. Ьоіь 
«великий»; безпідставною була думка 
(Нігі РВгВ 23, 331) про запозичення 
слов’янських слів з германських мов; 
пов’язування з лат. боїеге «боліти; стра¬ 
ждати, сумувати» (МасЬек Е5ЛС 60) не¬ 
обгрунтоване.— Критенко Вступ 528; 
Фасмер — Трубачев І 191; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 155—156; Зіачмзкі І 40; БЕР 
І 64, 65; Зкок І 184—185; 51. ргазі. І 
304, 315; Засіп.— Аііг. У¥Ь. І 381 — 
383; Мартьінов Сл.-герм. взаимод. 195— 
198; Рокогпу 125. 

більший, більшйльний, більш, біль¬ 
ше, більшати «збільшуватися», [біль- 
шіти] «тс.», [більшати] «збільшувати», 
[більшак] «старший віком» Ж, [більши- 
на] «більшість; величина», більшість, 
[взбільшкй] Ж, завбільшки, збільшувач, 
перебільшення, убільшки; — р. боль- 
шбй «великий», ббльший «більший», 
бблее «більше», бр. ббльшьі «більший», 
др. болии «більший», больши «більша», 

болг. [бдле] «більше», [бблье] «тс.», схв. 
болй «кращий», слн. 561] «більше», 
[ЬфІДІ «кращий», стел, бслии «більший», 
больши «більша»; — псл.* Ьоїщь, 
Ьоіьві «тс.»; — споріднене з дінд. Ьа- 
іїуап «сильніший», ЬаІівіЬай «найсиль- 
ніший», Ьаіаш «сила, міць», гр. рєЯтєрод 
«кращий», фріг. «король», нн. 
раї (раїї) «міцний, тугий», лат. сіе-ЬіІіз 
«слабкий»; іе. *Ье1-/Ьо1- «сильний».— 
Шанский ЗСРЯ І 2, 160; Фасмер—Тру¬ 
бачев І 191; БЕР І 65; 5кок І 187; ЗССЯ 
2, 193—194; 51. ргазї. І 316; Засіп.— 
АІіг. У\УЬ. І 383—384; Вегп. І 72; Озі- 
ЬоїІ ІР 6, 3—4; Маугіюіег II 416—417; 
Рокогпу 96. 

більшовик, більшовйзм, більшовизу¬ 
вати, більшовизація; — бр. бальшаєік, 
п. Ьо1з2Є\еік, ч. ЬоївеуІк, слц. ЬоГве- 
уік, вл. Ьо1$е\мік, нл. Ьо1$е\мік, болг. м. 
болшевйк, схв. болшетк, слн. Ьо1]$е- 
уік; — калька р. большевйк, утвореного 
в 1903 р. від основи слів ббльиіе, боль- 
шинствб для позначення очолюваної 
Леніним частини РСДРП, яка на II з’їз¬ 
ді РСДРП дістала більшість голосів при 
виборах у центральні органи партії.— 
ССРЛЯ І 561.— Див. ще більший.— 
Пор. меншовйк. 

більярд, більярдна; — р. бильярд, 
биллиард, бр. більярд, п. вл. Ьііагсі, 
ч. Ьіііаг, слц. Ьіііагсі, болг. билярд, м. 
бил]йрд{о), схв. билщар, бйлар, слн. 
Ьїііагсі; —запозичення з французької 
мови; фр. Ьіііагсі «більярд», первісно 
«кий», утворене від Ьіііе «кулька» (спо¬ 
чатку дерев’яна), яке походить від нар.- 
лат. *Ьї1іа, очевидно, запозиченого з 
галльської мови, в якій означало «стов¬ 
бур дерева».— СІС 97; Акуленко 140— 
141; Шанский ЗСРЯ І 2, 119; Оаигаі 89. 

[бім-бім] (передача звуків, створюва¬ 
них при доторканні пальцями до ниж¬ 
ньої губи), [бімбувати] «байдикувати; 
говорити під ніс»; — п. Ьіш-Ьаш «бім- 
бам», Ьіт (відтворення бою годинника), 
ч. Ьіш, ЬішЬаш (передача звуку від 
удару), м. бим «тс.», схв. бйм-бам (від¬ 
творення звуку великого дзвона); — 
звуконаслідувальне утворення; похід¬ 
не дієслово створено на українському 
грунті. 
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бімбувати бір 

[бімбувати] «чванитися, гордо три¬ 
матися»; — очевидно, результат розвит¬ 
ку значення «байдикувати» в омоніміч¬ 
ному дієслові [бімбувати], похідному 
від [бім-бім] (див.). 

бінокль; — р. бинбкль, бр. бінокль, 
п. Ьіпокіе «пенсне», ч. Ьіпокі «пенсне; 
бінокль», слц. Ьіпокеї «бінокль», вл. Ьі¬ 
покі, болг. бинбкьл, м. бинбкл, схв. би- 
ндкл, слн. Ьіпокеї «тс.»; — запозичення 
з французької мови; фр. Ьіпосіе «пенсне, 
лорнет» утворено за зразком лат. Ьіпо- 
сиіиз «бінокль», штучно створеного в 
1645 р. з лат. ЬіпІ «двічі», спорідненого 
з псл. сЬьуа, укр. два, і осиїиз «око», 
спорідненого з псл. око, укр. око.— СІС 
97; Шанский ЗСРЯ І 2, 120; Баигаі 89; 
\УаІс1е—Ноіт. І 106.— Див. ще два, 
око.— Пор. біс2. 

біо- (перший компонент складних 
слів типу біогеографія, біофізика, який 
відповідає семантично прикметникові 
біологічний)-, — р. болг. м. схв. био-, бр. 
бія-, п. ч. слц. вл. слн. Ьіо-; — запози¬ 
чення з європейських мов; н. фр. англ. 
Ьіо- «тс.» є результатом скорочення н. 
ВІОІО£ІЄ «біологія», фр. Ьіо1о§іе, англ. 
ЬІОІО£у «ТС.» (н. ЬІОІО£І5СЬ «біологічний», 
фр. Ьіо1о§^ие, англ. Ьіоіо^ісаі «тс.»).— 
Див. ще біолог. 

біограф, біографія, біографічний; — 
р. бибграф, бр. біеграф, біяграфія, п. 
Ьіо^гаї, ч. Ьіо§гаї «кінотеатр», слц. Ьіо- 
§гаї «біограф; кінотеатр», вл. нл. Ьіо- 
§гаП]а, болг. м. биограф «біограф», схв. 
бибграф, слн. Ьіо^гаї «тс.»; — запози¬ 
чення з французької мови; фр. Ьіо§га- 
рЬіе «біографія» і похідні від нього Ьіо- 
§гарЬе «біограф», Ьіо^гарЬщие «біогра¬ 
фічний» утворено з грецьких слів |Яод 
«життя» і 7раф(о «пишу»; припускається 
(Фасмер І 166) запозичення в російську 
мову з латинської (лат. Ьіо^гарЬіа) через 
польське посередництво.—Марковский 
РЯІІІ 1970/4, 97; Шанский ЗСРЯ І 2, 
121; Оаигаі 89.— Див. ще біолог, 
графа. 

біолог, біологія, біологічний;— р. биб- 
лог, бр. біелаг, біялбгія, п. ч. слц. Ьіо- 
Іо£, вл. Ьіо1о£і]'а, болг. м. биолбг, схв. 
бидлог, слн. Ьіо1о§; — запозичення з 
французької мови; фр. Ьіо1о§іе «біоло¬ 
гія» (похідні від нього Ьіоіо^ие «біо¬ 
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лог», Ьіоіо^цие «біологічний») утворене 
Ламарком у 1802 р. з основи гр. ріод 
«життя», спорідненого з ав. ]уа-іи- 
«життя», £ауа- «тс.», стел, жити, укр. 
жити, за зразком слів ІЬеоІо^іе і под., 
з другим компонентом, похідним від ос¬ 
нови гр. Хб'уод «слово, розум».— Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 2, 121—122; Оаигаі 89; 
Ргізк І 237—239.— Див. ще жйти, ло¬ 
гіка. 

біоніка «наука, яка вивчає біологічні 
процеси з метою розв’язання інженер¬ 
них задач», бібнік «фахівець у галузі біо¬ 
ніки», б іонічний; — р. бибника, бр. біе- 
ніка; — назва науки, що виникла на 
основі біології і електроніки (ВКР 6, 
219); очевидно, результат злиття назв 
обох наук; англ. ЬІопІсз може розгля¬ 
датись також як похідне від прикмет¬ 
ника Ьіопіс «наділений здатністю до 
передачі в спадок певних морфологіч¬ 
них ознак» (про організм), утвореного 
від гр. Ріод «життя».— СЇС 99.— Див. 
ще біолог. 

бір1 «сосновий ліс», [бірнйк] «дріб¬ 
ний сосновий ліс, сосновий гай», [боро- 
вець] «сосновий жук, довгоносик» Ж, 
боровик «[житель бору]; білий гриб, Во- 
Іеіиз ейиііз Виїї. Мак», [боровйна] «бір; 
трясовина», [боровика], [боровйця] «бір», 
[боровнйця] «тс.», [боровнйк\ «білий гриб» 
Ж, [борушкй] «шишки» Я, [боряк] «лі¬ 
сок» Мо, субір «мішаний ліс (сосна з ду¬ 
бом або ялиною)»; — р. бр. бор, др. 
бор-ь (б'ьр'ь) «сосна; сосновий ліс», п. вл. 
Ьог «бір», ч. Ьог «ліс», слц. Ьбг «сосна; 
сосновий ліс», нл. Ьог «сосна», болг. м. 
бор, схв. бор, слн. Ьог, Ьог а «тс.», стел, 
воріїк «сосна», ворк «сосновий ліс»; — 
псл. Ьогь «сосна; сосновий ліс» від того 
самого кореня іє. *ЬЬег-/ЬЬог-, що й бо¬ 
рода; — споріднене з дісл. Ьдгг «дерево», 
дангл. Ьеаги «ліс», двн. Ьаго «тс.»; збли¬ 
жується також (Регззоп Веііг. 993) з слн. 
Ьгіп, Ьгіпа «яловець, сосна» або (М^аПег 
Зіауіа 36, 260—262) з герм. *їогЬи «сос¬ 
на»; допускався (Вгйскпег 36) зв’язок з 
псл. Ьага «болото»; висловлювалась без¬ 
підставна думка (Нігі РВгВ 23, 331) про 
запозичення з германських мов.— Кри- 
тенко Вступ 521; Шанский ЗСРЯ 12, 
164—165; Фасмер І 193; Преобр. І 39; 



бір 

Мозгупзкі Р23Р 284, 287, 313; ЗССЯ 2, 
216—217; 51. ргазі І 335—336; Засіп.— 
Аііг. У\УЬ. І 398—399; Зккерт ВСЯ 4, 
ПО; Мартьшов Сл.-герм. взаимод. 108— 
111; Вегп. І 76; Белецкий Принципи 88; 
Рокоту 109. 

[бір2] «податок»; — очевидно, запо¬ 
зичення з румунської мови; рум. Ьіг «по¬ 
даток, данина», молд. бир «тс.» походить 
від болг. ст. бир «податок», стел, вирі* 
«подать, данина».— УгаЬіе Ношапозіа- 
уіса 14, 132.— Див. ще бйрче. 

бір3 — див. бор. 
біржа «у капіталістичних країнах — 

установа для укладання торговельних 
угод; торгова площа; місце найму робо¬ 
чої сили; (заст.) стоянка візників», [бйр- 
жа] «тс.», біржах «біржовий візник» 
біржанйк, [биржанйк], біржовик, [бир- 
жовйк] «тс.», [збіржа] «екіпаж візника» 
Ж, [збіржанйк] «візник» Ж; — р. бйр- 
жа, бр. біржа, п. Ьігга «стоянка візни¬ 
ків» (з рос.), ч. Ьигза, слц. Ьигга, болг. 
ббрса, м. берза, схв. берза, слн. Ьогза;— 
очевидно, запозичення з німецької мови; 
н. Вогзе «біржа» походить від фр. Ьоиг- 
зе «гаманець; біржа», в якому зберігає¬ 
ться слат. Ьигза (Ьугза) «гаманець», що 
зводиться до гр. рброа «шкіра; шкіряна 
сумка», етимологічно неясного.— Ше- 
лудько22; Шанский ЗСРЯ 12, 122; Фас- 
мер І 166; Преобр. І 26; К1и§е—Міігка 
92; Баигаі 106; Ргізк І 277—278. 

[біриші «парубок до волів» ЕЗб 4, 
[биреш] «тс.», юирешити] «служити»; — 
запозичення з угорської мови; уг. Ьегез 
«наймит, сільськогосподарський робіт¬ 
ник» є похідним від іменника Ьег «пла¬ 
та за найми», запозиченого або з тюрк¬ 
ських, або з слов’янських мов (пор. 
дтюрк. чаг. Ьаг- «давати», др. бир'ь «по¬ 
дать», болг. бир «тс.», схв. бйр «плата 
священикам і учителям»). — МЬІТЕЗг І 
280; Вагсгі 18—19.— Пор. бйрче. 

[біркй] «дрібні річкові черепашки» 
Я; — очевидно, результат зміни зна¬ 
чення слова бірка (бирка) «гральна кіст¬ 
ка, шашка» і т. п.— Див. ще бйрка1. 

бірмак — див. бармакй. 
[бірувати] «могти, бути спроможним 

Ж; намагатися О», ст. бировати «воло¬ 
діти, рядити» (XVIII ст.); —запозичен¬ 
ня з угорської мови; походження уг. 

біс 

Ьіг «володіти, могти» остаточно не з’я¬ 
соване.— ВеЛ 392; Тимч. 90; МЬІТЕЗа 
І 303—304; Вагсгі 20. 

[біручний] (ніж) «струг», [бйручний, 
беритий] «тс.» ДзАтл II; — результат 
видозміни слова [обіручний], утвореного 
від основ слів оба, (вбі, обидві) і рука.— 
ДзАтл II 220.— Див. ще оба, рука, 

бірше — див. борзий, 
бірюза;— р. бирюза, ст. берюза, бр. 

біруза, схв. пйруз; — запозичення з ту¬ 
рецької або половецької мови; тур. рі- 
гига, Іігиге, полов, паруза походять від 
перс. рігЦга «тс.», яке зводиться до ав. 
*раШгаосаЬ-, утвореного з прЬфікса раі- 
іі- «назад, знову, проти, з-» і основи діє¬ 
прикметника гаосапі- «блискучий», від 
дієслова гаок «блищати, сяяти», спорід¬ 
неного з дінд. гбсаіе «блищить, сяє», 
гокаЬ «світло», лат. Іосео «сяю», псл. 
Іись (<*1оись), укр.лучина — СІС 100; 
Шанский ЗСРЯ 12, 123; Фасмер І 167—* 
168; Дмитриев 556; Горяев 1896 17; 
БокоІзсЬ 49; Разапеп УегзисЬ 384; Нот 
78; ВагШоїотае 822—829, 1491; Шаібе— 
Ноїт. І 823—824.— Див. ще лучина. 

біс1 «чорт; [шал, скаженість ВеУг]», 
бісеня, [бісйтель] «чорт, який сварить 
людей між собою» Я, Шейха] «чортиця» 
Я, [бісйця Я, бісурка] «тс.», [бісовщина], 
бісбта «нечиста сила», біснуватий, [бі¬ 
шений] (у виразі [бішені огірки] (бот.) 
«дурман, Оаіига зігатопіит Б.») Мак, 
бісйти, біснуватися, добіса, достобіса, 
забісований, [збіс] «шал, скаженість» 
ВеУг, [збіса] «багато», [збісиніти Я» 
збісноватіти Ж, збішілість Ж], обісі¬ 
ти; — р. м. бес, др. бЬсь, п. Ьіез, ч. 
вл. нл. ст. Ьез, слц. Ьез, болг. бясу 
схв. бес «лють, злість, шал», слн. Ьез, 
стел, в'кс’ь;— псл. Ьезь < *Ьоібз- (<Іє. 
*ЬЬоісІЬ-), очевидно, пов’язане з Ьо]аіі 
з§ «боятися»; — у такому разі спорід¬ 
нене з лит. Ьаіза «страх», Ьаізйз «жахли¬ 
вий, бридкий», лат. Гоебиз «бридкий», 
гр. лШгіхое «мавпа» та ін.; менш пере¬ 
конливе зведення (Мозгупзкі Р23Р 191 — 
192) до іє. *ЬЬоз- «блищати, світити» 
і пов’язування з дінд. ЬЬазаіі «блищить», 
ЬЬазй «світло, блиск», як і зіставлення 
(Ильинский РФВ 65, 215—216) з 66- 
сий.— Шанский ЗСРЯ І 2, 100—101; 
Фасмер — Трубачев І 160; Преобр. І 
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біс 

60; БЕР І 109—110; Зкок І 149; ЗССЯ 2, 
88—91; Зі. ргазі. І 244; Засіп.— Аііх. 
У\¥Ь. І 296-298; Вегп. І 56; МйЬІ.— 
Епсіг. і 251; Топоров 1 182; Рокоту 
161—162; Регззоп Веііг. 234.— Пор. 
боятися. 

біс3 (вигук, яким глядачі запрошу¬ 
ють повторити виступ), бісирувати «ви¬ 
кликати і виступати на біс»; — р. -болг. 
бис, бр. біс, п. ч. слц. Ьіз, схв. бйс, слн. 
Ьіз; — запозичення з французької мови; 
фр. Ьіз являє собою запозичене лат. Ьіз 
«двічі», яке походить від іе. *сіш- і є 
спорідненим з лит. би (6уі) «два», дінд. 
биуа, гот. 1\уаі «тс.», стел, д-хва, укр. 
два.— СІС 100; Фасмер — Трубачев І 
168; Шанский ЗСРЯ 12, 124; Ро^агазі 
ЗІ. зі. З, 413—416; Таїсіє — Ноїт. І 
107.— Див. ще два. 

[біедерєвої (бот.) «дурман, Паїига 
зігатопіит !>.», [біедрево Пі, бізьдерево, 
бузьдерево] «тс.»; - складна назва, ут¬ 
ворена із слів біс і дереео; назва зумовле¬ 
на отруйними властивостями рослини.— 
Див. ще біс1, дерево.—Пор. біждерев1-2, 
бісйна. 

бісер «кольорові бусини», [бйсер] «тс.; 
перлина Ж», [бісері] «намисто» ЕЗб 4, 
[бісор, бісур, бйсюр] «тс.» ДзАтл II, бісе- 
рйна, [бисерниця (річна)] (зоол.) «пер¬ 
лівниця річкова, Магцагііа таг^агііі- 
іега» Ж; — р. бйсер «кольорові буси¬ 
ни», бр. бісер «тс.», др. бисер-ь, бисьрь 
«бісер, перли», п. Ьізіог «вісон; морський 
шовк; бісер», ч. ст. Ьізег «перли», болг. 
м. бйсер, схв. бйсер, слн. Ьізег, стел. 
БНСЄр*Ь, БИС'Ьр'Ь, ПІІСЬр’К «ТС.»; — ОЧЄ- 

видно, через старослов’янську мову за¬ 
позичено з тюркської (булгарської); гі¬ 
потетичне булг. *Ьйзга виводиться від 
ар. Ьизга «штучні перли, стеклярус»; 
Ільїнський (РР 11, 189) непереконливо 
виводив з *обвисерь (висіти).— СІС 101; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 124; Филин Образ, 
яз. 170; Трубачев КСИС 33—34, 208; 
Фасмер І 168; Преобр. І 26; Зіачузкі І 
34; МасЬек ЕЗбС 54; БЕР І 49; Раче- 
ва 2і31 24. 107—108: Мелиооанский 
ИОРЯС 10/4, 117; Засіп.— Аііг. УАУЬ. 
І 322—323; Вегп. І 58; ЬокоІзсЬ ЗО.— 
Пор. буси. 

[бісйна] (бот.) «блекота чорна, Нуоз- 
суатцз пі§ег Ь.; дурман, Баїща зіга- 

біць 

топіит Ь.» Дз, [бісйна] «дереза» Мо; — 
похідне утворення від основи біс (біси¬ 
тися)-, назва зумовлена отруйними влас¬ 
тивостями рослин.— Див. ще біс1.— 
Пор. бесиво, бесіжнйк. 

біскуп «католицький єпископ», [бйс- 
куп, бискупство], бискуплянин (ст.) «се¬ 
лянин, що живе на землях єпископства», 
[бйскупщина], ст. бискупь (1347); — р. 
ст. бйскуп, бр. біскуп, п. ч. слц. Ьізкир, 
вл. нл. Ьізкор, схв. бйскуп, слн. Ьізкир, 
стел, вискоуп'ь; — запозичено з дав¬ 
ньоверхньонімецької мови, очевидно, че¬ 
рез польську і чеську; двн. Ьізсої похо¬ 
дить від лат. ерізсориз, яке зводиться до 
гр. єяіахояод «єпископ».— Тимч. 91; 
Дзендзелівський УЗЛП 20—21; Фас¬ 
мер І 168; НісЬЬагсІІ 38; Засіп.— Аііх. 
УШЬ. І 323—324; Вегп. І 58; К1и§е- 
Міїхка 79.— Див. ще єпископ. 

бісма «немає», біс-має «тс.»; — склад¬ 
не утворення з іменника біс і дієслівної 
форми мав] пор. чортма «тс.».— Див. 
ще біс1, мати2. 

бісмут — див. вісмут. 
[бісурман] «бусурман», [бісурма- 

нець, бесур] «тс. »; — результат видо¬ 
зміни негативно забарвленого слова бу¬ 
сурман під впливом слова біс1.— Див. 
ще бусурман. 

[біхреса] «чорт (у лісі в червоній шап¬ 
ці)»; — неясне; можливо, первісне *без- 
хреста (дитина), *безхрестий (пор. Шз\ 
«без») із формальною зміною, виклика¬ 
ною евфемістично-табуїстичними мір¬ 
куваннями або затемненням первісного 
значення; вірування про походження 
частини «нечистої сили» від померлих 
нехрещених дітей були дуже пошире¬ 
ні.— Див. ще без2, хрест. 

[біцаня] (назва вівці) Доп. УжДУ 
4; — неясне; можливо, пов’язане з уг. 
Ьісе£ «шкандибати», [Ьісе] «кривий», що 
вважається звуконаслідувальним утво¬ 
ренням (ЛШТЕЗг І 296); може бути зі¬ 
ставлене і з [бечка] «вівця», [біська] 
«тс.» (дит.) О (щодо звукових співвідно¬ 
шень пор. бичок — бйця). 

[біць] «брат» Я; — запозичення з мол¬ 
давської мови; молд. бйцз (рум. Ьї^й) 
«братик, дядько» є результатом скоро¬ 
чення зменшувальної форми молд. бз- 
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блават благобйт 

дйцз (рум. ЬйсЗї^й) «тс.», похідної від 
молд. баде (рум. Ьабе) «тс.».— Див. ще 
бадьо. 

блават «блакитна шовкова тканина; 
(бот.) волошка, Сепіаигеа Е.», [блава- 
тень] «тс.» Ж, [блаватас] «блакитна 
шовкова тканина», [блаватус] «тс.», [бла- 
ватинь] «волошка синя, Сепіаигеа суа- 
пиз Б.» Мак, [блаваток, блавит] «тс.» 
Мак, [блевіт] «волошки», [глават] «тс.» 
Мак, [блаватний] «шовковий», ст. бла¬ 
вати «вид тканини» (XVII ст.); — р. 
[блаватна] «волошка», п. Ьіамуу «блідо- 
блакитний», Ь1а\уаІ «волошка; шовкова 
тканина», ч. ст. Ьіачаі «волошка», по- 
лаб. Ь1оу6 «блакитний»; — запозичено 
через польську мову з середньоверхньо¬ 
німецької; свн. Ь1а\уе (Ьіачу, Ьіа) «синій, 
темний; фальшивий» (нвн. Ьіаи «синій») 

споріднене з англ. Ьіие «тс.», лат. 11а- 
уиз «жовтий, мутний».— Шелудько 22; 
КісЬЬагсіі 35; Засіп.— Аііг. уиНЬ. І 
235—236; Негпе 93; Вегп. І 58; Мікі. 
ЕШ 13; К1и£е—Міігка 82. 

[блавучити] «сидіти без діла, лінува¬ 
тися»; — очевидно, пов’язане з нім. Ьіаи 
у виразі Ьіаиеп Мопіа£ шасЬеп «не ви¬ 

ходити в . понеділок на роботу» (букв, 
«робити синій понеділок»); німецький 
вираз пов’язується з тим, що раніше при 
фарбуванні вовни в синій колір її на 
неділю клали в розчин, а весь понеділок 
вона повинна була висіти на повітрі, 
що давало змогу робітникам гуляти без 
діла; пор. рум. а їасе Ьіац «не виходи¬ 
ти на роботу після свята» (з нім.).— 
Юи£е—Міігка 82; ОЬКМ 83.— Див. 
ще'блават. 

благати «просити, молити», [блага- 
щий, благущий], благальний, [благач], 
невблагйнний, ублажати; —запозичен¬ 
ня з польської мови; п. Ьіа§ас «благати», 
походить від ч. ст. ЬІаЬаіі «величати», 
пов’язаного з ЬІаЬо «благо». — 5їа\у$кі 
І 35; ЬтгЬапсгук ВіЬІіа кгоі. 2оііі 100.— 
Див. ше благо. 

благо «добро, щастя», благість, бла¬ 
гостиня^ блаженство, благий «блажен¬ 
ний; [тихий, спокійний ВеУг]; пога¬ 
ний», благбнький «поганенький, сла¬ 
бенький», [благуватий] «недоумкуватий» 
Г, блаженний, блажнйй «божевільний» 
Бі, [благувати] «допомагати (хворому)» 

Ж, [блажйтися] «згоджуватися» Г, бла¬ 
женствувати, [зблажйтися] «присмир¬ 
ніти» Ж, [наблажити] «принести бла¬ 
го»;— р. благо «добро; добре; погано», 
благдй «добрий; [поганий]», бр. блага 
«погано», благі «поганий; нездара», др. 
благо «добро, щастя»; — запозичено в 
давньоруську мову книжним шляхом із 
старослов’янської; стел, влаго «добро, 
щастя», влагті «добрий» з неповноголос- 
ним -ла-, як і болг. м. благо, схв. благо 
«тс.», слн. Ь1а£о «майно, скот, добро», 
ч. слц. ЬІаЬо, ч. ЬІаЬоу^ «нерозумний», 
відповідають р. [болого] «благо; добре», 
укр. [не-з-болога] «не з добра» Ж, п. 
Ьіо^о «благо», Ьїо§і «блаженний», нл. 
Ьїо^озс «блаженство», полаб. Ьіаб'йіпе 
(< Ьіа^оіьпь) «веселий, безжурний»; — 
псл. *ЬоІ£о, *Ьо1^,ь; — вважається спо¬ 
рідненим з дінд. ЬЬаг^аЬ «сяйво», лтс. 
ЬаТ^апз «білявий», лат. їиі^ог, Иа^го 
«горю, палаю, тлію», гр. фЯ,єусо «горю», 
можливо, також з ав. Ьзгоїауеііі «за¬ 
прошує, виявляє пошану», Ьзгзхба- «до¬ 
рогий, бажаний», Ьогз£ «релігійний ри¬ 
туал», дінд. ЬгЬаз-раІіН «господь», лат. 
Па^ііаге «вимагати»; припущення про 
зв’язок благий «поганий, дурний» з гр. 

«дурний», лат. Пассиз «слабий, 
безсилий» (Мікі. Е\У 13, 17; Вегп. І 
58; МасЬек ЕЗЛС 55; \Уа1сіе-НоГт. І 
507) малопереконливе: йдеться про та- 
буїстичну заміну негативної назви її 
антонімом, підтриману прямим зв’яз¬ 
ком одного із значень слова блаженний 
«юродивий» із значенням слова дурнйй,— 
Шанский ЗСРЯ І 2, 131—132; Зализняк 
ВСЯ 6, 36; Фасмер І 170, 171; Преобр. 
І 27—28; Зіа^зкі І 36; Зскиз1ег-5е\ус 
РгоЬеЬеїі 23; БЕР І 52—53; Зкок І 166— 
167; ЗССЯ 2, 173; 31. ргазі. І 306—307; 
Забп.— Аііг. І 327—333; Мозгуп- 
зкі Р2ЛР 85, 316; Ріск І3 153, І4 94. 

[благобйт] «добробут» Ж; -^- заста¬ 
ріле запозичення з чеської мови; ч. 
слц. ЬІаЬоЬуі «добробут, достаток» є 
книжним складним утворенням з основ 
ЬІаЬо і Ьуі, пов’язаним, можливо, ще 
з стел. БлагоБКітик, що було калькою 
гр. єбє^іа «добре самопочуття», утворе¬ 
ного з основ єо «добре» і ех® «маю» .— 
Див. ще благо, бути. 
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благоговіти блак 

благоговіти «ставитися з глибокою 
пошаною», благоговіння, благоговій¬ 
ний; — р. благоговіть, др. благоговіти, 
болг. благоговея; — запозичено в дав¬ 
ньоруську мову з старослов’янської; 
стел. Благоговіти, утворене з основ 
вллго «добре» і говіти «ставитися з ре¬ 
лігійною пошаною», є калькою гр. 
єйХофєїадса «тс.», утвореного з єб «доб¬ 
ре» і Хофєїсх'&аі «поважати, боятися».— 
Шанский ЗСРЯ І 2, 129.— Див. ще 
благо, говіти. 

[благодйш] (бот.) «бородата трава, 
бородач, Апсігоро^оп сіїгаїиз» Ж, Мак;— 
очевидно, запозичення з чеської мови; 
пор. ч. ЬІаЬосіузпу «дихаючий блажен¬ 
ством, блаженний», слн. Ь1а§о сіуієс 
«пахучий»; назва, можливо, пов’язана 
з тим, що ця рослина добре поїдається 
худобою.— Словн. бот. 62.— Див. ще 
благо, дихати. 

благословити, благословляти, благо¬ 
словенний, [благословенство]; ■— р. бла¬ 
гословить, бр. благаславіць, др. благо¬ 
словити, п. Ьіо^озіашс, ч. ЬіаЬозІауіІі, 
слц. ЬІаЬозІауН’, болг. благославям, бла¬ 
гослови, м. благослови, схв. благослови¬ 
ти, Слн. Ьіа^озіоуїіі; — запозичено в 
давньоруську мову церковно-книжним 
шляхом із старослов’янської; стел. Бла¬ 
гословити, складне дієслівне утворення 
з основ влаго і слово, є калькою гр. 
є&ХоуєТг, утвореного з основ є6 «добре» 
і «слово»; менш переконлива дум¬ 
ка (Мозгупзкі Р2ЛР 85, 316) про власне 
слов’янське походження слова.'— Шан¬ 
ский ЗСРЯ ї 2, 133; Фасмер — Труба- 
чев І 171; Меііі еі Р ЕЗ 1, 11. — Див. ще 
благо, слово. 

[благузнити] «теревенити, базікати» 
Г, [благутити] «марити» Ж; — резуль¬ 
тат видозміни деетимологізованої фор¬ 
ми [блевузнити] «варнякати», аналогіч¬ 
ний до діалектної видозміни Інаут] 
«нут (вид бобових)» > [навут, нагут1 
«тс.» (Мельничук ЛБ II 86); на звукову 
форму могли вплинути слова з основою 
благ-; до [благутити] пор. схв. блутити 
«плести нісенітницю», слн. Ьіа^йіаіі «хи¬ 
татися на ходу».— Див. ще блевузнити, 
блюзнйти, блювати.— Пор. блягуз- 
кати. 

[бладарія] «мережка до косинок, ниж¬ 
ніх сорочок» Мо; — можливо, пов’яза¬ 
не з молд. блзнзрйе (рум. Ьійп&гіе) 
«хутро, хутряні вироби», похідним від 
молд. бланз (рум. Ьіапй) «шерсть, хут¬ 
ро».— Див. ще блан. 

блазень «паяц; дурень; молокосос», 
[блазен], блазнюк «тс.», блазенство, [бла- 
зеня] «розбещене дитя», [блазня] «тс.; 
жарт Бі», [блазеньки, блазінщина Бі] 
«пустощі», [блазнйця} «пустунка, бала- 
гурка» Я, [блазнуха] «молокососка; дур¬ 
на», [блазнюка, блазнючка] «тс.», [блазнй- 
тися] «пустувати; спокушатися», [блаз- 
нувати] «дуріти», блазнювати «бути 
блазнем», [облазнйти] «обдурити»; ■— р. 
[блазень] «дитинча; пустун; привид», 
[блазнйть] «спокушати», бр. блазан «бла¬ 
зень, молокосос», блазен «тс.», др. блазнг 
«спокуса, обман», блазнити «спокушати, 
обманювати», блазовати «чванитися», п. 
Ьіагеп «блазень», ч. слн. ЬІагеп «боже¬ 
вільний», слц. Ьіагоп «божевільний; бла¬ 
зень», вл. Ьіахп «дурень», нл. Ьіагап, 
Ьіахп «тс.», болг. блазня «спокушаю», 
м. блазни «спокушає», стел. Блазиті «ома¬ 
на, спокуса»; — загальноприйнятої ети¬ 
мології не має; найчастіше зіставляється 
через початкове значення «омана, блу¬ 
каючий вогник» з лтс. Ьіагі «блимати», 
Ьіагша «блимання, блиск, відображення» 
(Реіегззоп В31. АУогІзІ. 55), лат. Ї1а§гаге 
«горіти, сяяти», Пашта «полум’я» або 
з лат. Ї1а£гит «бич», Па^ііо «бичую», 
дісл. Ьіак «удар» (Георгиев Бьлг. етим. 
и оном. 9; БЕР І 53—54), лат. Па^іїшт 
«ганьба, мерзота» (Реіг ВВ 18, 283; Меіі- 

Іеі Еіисіез II 442); менш обгрунтовані 
зіставлення з двн. Ьіазап «дути», блаза 
«міхур», лат. Паге «дути», гр. фХ^гафод 
«балаканина» (Вегп. І 59; ЗсЬизїег-Зешс 
РгоЬеЬеїі 21—22), з благо, благйй (Мікі. 
ЕТУ 14; СЬагрепііег АЇЗІРЬ 29, 5), з стел. 
елждж «розпутничаю» (Локі АїЗІРЬ 
28, 1—2).— Фасмер І 171-—172; Ріегпі- 
кагзкі Рог. }$х. 1960, 297—298; Зкок І 
170—171; ЗССЯ 2, 105—107; ЗІ. ргазк 
І 254; Засіп.— Міх. УШ. І 333—335; 
Когїпек 53; МйЬІ.— Епсіг. І 312; Таї¬ 
сіє—Ноїш. І 510—511, 513. 

[блак] «смола, якою просмолюють 
човни та рибальські снасті» Дз, [бла- 
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блакить бланк 

кувати3 «просмолювати блаком» Дз; — 
р. блак «вид смоли, дьогтю»; —неясне; 
можливо, пов’язане з нн. Ьіак «кіптява 
на лампі».— Фасмер—Трубачев І 172; 
Кірагзкі ІМеирЬіІоІ. Мій. 53, 441. 

блакйть «голубий колір», блакйт, 
[блакіть Ж, блакітє Ж, блякіт ЖІ 
«тс.», блакитний, блакитнавий, блакит- 
нявий, блакитнуватий, блакитніти, 
блакитнішати,ст. блакитний (1562); — 
бр. блакіт, п. Ьї§кіі, ч. слц. Ьіапкуі 
«тс.», схв. Ьіакііап «блакитний»; — за¬ 
позичення з польської мови; походжен¬ 
ня польських форм остаточно не з’ясо¬ 
ване; вони виводяться або зсвн. Ьіапс- 
Ьеіі «біла, сталево блискуча фарба» 
(2аг§Ьа .1Р ЗО, 21—22; Зіадузкі І 36; 
Шелудько 22), або через чеське посеред¬ 
ництво з пізньолат. ЬІапсЬеІиз.ЬІапкеіиз, 
Ь1ап^иеіиз (назви різних кольорів) (Се- 
Ьацег І 60; Вегп. ї 58; МасЬек Е3.1С 
55); пізньолатинське слово походить від 
франк. *Ь1апк «блискучий», спорідненого 
з н. Ьіапк «тс.».— КісЬЬагсИ 34; Засіп.— 
АіІ2. УШЬ. І 336—337; Негпе 93; Оаи- 
гаі 92.'— Див. ще бланк1. 

[блам] «хутряний виріб», ст. бламьі 
{\ІЩ,блам'ь (1596); — бр. блам «тс.»; — 
запозичення з польської мови; п. Ьїат 
«шматок хутра» виводиться з н. Ріашше, 
Ріашш «тс.», що є продовженням свн. 
уіатепе «тс.»; пізніше на українському 
грунті міг мати місце взаємовплив між 
блам і запозиченим з румунської мови 
блан, бланя «хутряний одяг».— КісЬ- 
Ьагсії 35; Вгііскпег ЗО; Шелудько 22.— 
Пор. блан. 

[бламанка] «ласощі»; — неясне; мож¬ 
ливо, пов’язане з фр. Ьіапс-тап^ег 
«бланманже (солодка страва): желе з мо¬ 
лока з мигдалем і цукром», букв, «біла 
їжа» (за кольором основних складни¬ 
ків), утвореним з прикметника Ьіапс 
«білий» і іменника шап^ег «їжа, страва», 
похідного від дієслова тап§ег «їсти», 
що продовжує лат. тапбисаге «жувати; 
їсти», похідне від шапсіасиз «ненажера», 
пов’язаного з тапбо «жувати», спорід¬ 
неним з гр. раоаораї «жую, кусаю», 
двн. шіпгііі «вудила», гот. типрз «рот», 
двн. типсі (нвн. Миті) «тс.». — СІС 102; 
ССРЛЯ 1502; Оаига1455; ЧУаМе—Ноїш. 
ТІ 24—25.— Див. ще бланк1. 

[блан] «гуцульський хутряний одяг», 
[бланя] «тс.; хутряна опушка», [блане- 
ний] «опушений хутром»; — вважається 
запозиченням з румунської мови; рум. 
Ьіапа «хутро, шуба» виводиться від болг. 
[блана] «вичинена шкура з вовною»; 
форма чол. р. блан могла бути зумовлена 
впливом запозиченого з польської мови 
блам «хутро», але відповідне слово існу¬ 
вало і в чеській та словацькій мовах, 
пор. ч. ст. Ьіапа «шкіра, шкурка», 
Ьіапу «хутро», Ьіапаг «кушнір», слц. ст. 
Ьіапаг «тс.»; усі ці форми пов’язані з 
[блана] «шибка», ч. Ьіапа «плівка, 
(заст.) пергамен».— Шаровольський 36. 
заходозн. 58; ЗсЬеІисіко 127; БІЖМ 83; 
Сіогапезси 86—87: МасЬек ЕЗ.ІС 55: 
Засіп.— Аііг. У\УЬ. І 133—134.—Див. 
ще блана.— Пор. блам. 

[блана} «шибка НЗ УжДУ 26; шкір¬ 
ка, пергамен Ж; плівка Дз УЗЛП», 
[бланар] «скляр» Ж, [бланяр] «тс.», [бла- 
новйтий] «такий, що має багато пліви» 
(про м’ясо) Дз УЗЛП; — запозичення з 
словацької мови; слц. Ьіапа «шкірка, 
плівка, оболонка», сх.-слц. [Ьіапаг] 
«скляр», як і п. [Ьіопіагг] «тс.», ч. Ьіапа 
«плівка, (заст.) пергамен», ст. Ьіапаг 
«кушнір», слц. Ьіапаг «тс.», слн. Ьіапа 
«оболонка, пергамен», відповідають укр. 
болдна «оболонка»; розходження в се¬ 
мантиці наведених відповідників пояс¬ 
нюється тим, що в давнину вікна робили 
не з скла, а з прозорої шкіряної плівки, 
проолієного паперу тощо; менш перекон¬ 
ливе припущення (КісЬЬагсІІ 35) про за¬ 
позичення з польської мови і асиміля¬ 
ційну зміну Ьіо- в бла-.— Дзендзелів- 
ський УЗЛП 148; Бевзенко НЗ УжДУ 
26, 177; МасЬек ЕЗЛЗ 55; Засіп.— Аііг. 
У^УЬ. І 133—134.— Див. ще болона. 

бланк1 «оформлений друкарським 
способом папір для офіціальних справ», 
бланківка «видрукувана карта для нане¬ 
сення різних спеціальних позначок»; — 
р. бр. бланк, п. Ьіапкіеі, ч. Ьіапкеі, 
слц. Ьіапкеїа, болг. бланка, м. бланкет, 
схв. бланкет, слн. Ьіапкеі; — через ро¬ 
сійську мову запозичено з французької; 
фр. Ьіапс «білий, чистий; бланк» похо¬ 
дить від франк. ’ * Ьіапк «блискучий», 
спорідненого з нвн. Ьіапк «блискучий, 
чистий», гр. срХе^со «горю, блищу», лат. 
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На£го «горю»; менш переконливе виве¬ 
дення (Фасмер І 172) від н. Ьіапко «чис¬ 
тий, незаповнений», запозиченого з іта¬ 
лійської мови (іт. Ьіапсо < Ьіапсо).— 
СІС 102; Шанский ЗСРЯ І 2, 135—136; 
Баигаї 92; К1щ*е—Міїгка 81. 

І бланк2] «товстий шкіряний товар на 
підошви» Я; — запозичення з польської 
мови; п. Ьіапк «тс.», очевидно, походить 
від свн. Ьіапке «планка, товста дошка», 
варіанта форми свн. ріапке (нвн. Ріапке) 
«тс.», що через пікардійське посередни¬ 
цтво зводиться до лат. ріапса «дошка».— 
3\УІ 162; К1и§е—Міігка 553.— Див. ще 
планка. 

блат «злодійський жаргон; особисте 
знайомство в офіціальних установах, 
використовуване заінтересованими осо¬ 
бами», блатний «босяцький, злодій¬ 
ський»; — р. бр. блат\ — вважається 
запозиченням з польської мови; п. Ьіаі 
«переховувач украдених речей» пов’я¬ 
зується з ід. Ьіаі «утаємничений; згод¬ 
ний» (Фасмер І 172; Шанский ЗСРЯ І 2, 
136; Бапгіаи АЇЗІРЬ 24, 142; СЬгізІіапі 
АЇЗІРЬ 32, 265; Трахтенберг Блатная 
музика 7—8); інакше Боз ЛР І 297 (ні¬ 
бито з нім. *В1аи «паперові гроші»). 

[блахван] «лист, на якому печуть кор¬ 
жики, пиріжки» Мо; — запозичення, 
джерелом якого може бути або польська 
мова (п. ЬІасЬтап «металева пластинка», 
ЬІасЬтаї «тс.» походять з н. ВІасЬтаї 
«прикраса з чорної емалі; накип на ме¬ 
талі»), або німецька (н. Вгаірїаппе «ско¬ 
ворода», утворене з основи дієслова 
Ьгаїеп «смажити» і іменника Рїаппе «ско¬ 
ворода»).— Див. ще блахман. 

[блахман] «туман перед очима», [блях- 
ман) «тс.» Ж, ст. бляхмаль «емаль» 
(XVIII ст.); —запозичення з польської 
мови; п. ЬІасЬтап «більмо, полуда», 
ЬІасЬтаї «тс.» походить від н. ВІасЬтаї 
«прикраса з чорної емалі або з золотих 
чи срібних бляшок; накип на металі», 
свн. ЬІасЬтаї «прикраса з чорної ема¬ 
лі», Ьіатаї «тс.», утвореного з основ 
прикметника свн. ЬІасЬ «плоский, глад¬ 
кий», спорідненого з нвн. ИасЬ «плоский», 
лит. ріакапаз «тс.», укр. плоский, та 
іменника, таї «прикраса, знак». — 3\№ 
І 161; 5ЛР І 540—541; Бехег 22, 132, 

290; Кіи^е—Міїхка 200.— Див. ще ма¬ 
лювати, ПЛОСКИЙ. 

[блевузнити] «плести нісенітницю, вар¬ 
някати»;— бр. пляві/згаць, п. Ь1е\удг§ас 
«тс.»; — похідне утворення від тієї са¬ 
мої основи псл. *Ь1еи-/*Ь1зи-, що й в блю¬ 
вати, блюзнйти; первісне значення — 
«вивергати з себе»; — споріднене з лит. 
ЬІЄУЄ2£0ІІ «непристойно говорити», Ьіе- 
ууг^оіі «тс.»; білоруський відповідник 
виявляє пізнішу видозміну. — Вгііск- 

пег 50; Оіг^Ьзкі 2^ 255—256; Засіп.— 
Аіі2. УАУЬ. і 175—176; Ргаепкеї БР 
5, 11.— Див. ще блювати.— Пор. блюз¬ 
нйти, благузнити. 

Іблейвас] «свинцеве білило», ст. 
блейвась, блейвесь «тс.» (XVIII ст.); — 
п. Ь1е]Чуаз, Ьіе^аіз, Ь1а]\уаз, ч. ст. Ьіа]- 
уа)з, Ь1е]уа]з «тс.»; — через польську 
мову запозичено з німецької; нвн. Віеі- 
\уеір (пізньосвн. Ь1і\уіз) «тс.» є складним 
словом, утвореним з основ іменника 
Віеі «свинець», двн. Ь1їо«тс.», спорідне¬ 
ного з лит. Ьіууаз «фіолетовий», і при¬ 
кметника \УЄІр «білий», ДВН. (Ь)^Ї2, 
дангл. Ь\уїі «тс.», спорідненого з псл. 
зуеіь, укр. світ.— Шелудько 22; КісЬ- 
Ьагсіі 35; Вгйскпег 28; Кіи^е—Міігка 
83—84, 849.— Див. ще світ. 

Еблейтрам] «вузька поличка для ікон» 
Я; — п. ЬІеДгат «підрамник; рама для 
виготовлення ікони»; — запозичення з 
німецької мови; н. ВІепсІгаЬтеп «під¬ 
рамник» є складним словом, утвореним 
з основ дієслова Ьіепбеп «затуляти, мас¬ 
кувати, засліплювати», спорідненого з 
дангл. Ьіепбап, стел, блждити, укр. блу¬ 
дити, і іменника КаЬтеп «рама».— 3\У 
І 165; Юи£е—Міігка 84.— Див. ще 
блуд, рама. 

[блекіт1] «бекання (овець)» Ж, [бле¬ 
котами] «белькотати, бекати» Ж; — р. 
[блекотать] «теревенити; бекати», бр. 
[блекатаць] «бекати», п. [Ьіекоіас] «бель¬ 
котати; гавкати», [Ьіекаб, Ьіесгес, Ьіа- 
каб] «жалібно озиватися» (про тварин), 
ч. Ьіекої «бекання», Ьіекоіаіі «бекати», 
слц. ЬГакаї? «бекати», ЬГакоІ «бекання», 
ЬГакоІаї, ЬГасаї, [ЬІекоІД], вл. Ь]а- 
кас «бекати», нл. Ь]ака§ «тс.», Ьіаказ 
«базікати», Ьіакоіаз, заст. Ьіекоїаз «тс.», 
схв. блек «бекання», блекєт «тс.», бле- 
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к'етати, слн. Ьіекаіі «бекати», Ьіеке- 
іаіі «тс.», ЬІекоШі «белькотати», Ьіек- 
пііі «сказати, ляпнути», р.-дсл. блекдти 
«бекати», клЕкотати «тс.»; — псл. Ьіе¬ 
каіі, ЬІекоЬь, Ьіекоіаіі; — звуконаслі¬ 
дувальне утворення праіндоєвропейсько- 
го періоду, споріднене з гр. |5Хг]%аО|иаі 
«бекаю», н. Ьібкеп «бекати», алб. ЬГе§Є; 
газ «тс.».— Фасмер І 173; МасЬек Е5.1С 
56; ЗССЯ 2, 108—109; 51. ргавї. І 256 — 
257; Засіп. — Аііх. У^Ь.І 187—188; 
Вегп. І 59.— Пор. блеяти. 

[блекіт2] (бот.) «цикута, Сісиіа Б.; 
болиголов, Сопіиш шасиїаіит Б.; со¬ 
бача петрушка, АеіЬиза супаріит Б. 
Мак», [блекот] «блекота, Нуозсуатиз 
пі§ег Б.; собача петрушка Мак», бле¬ 
кота «Сопіит тасиїаіит; Нуозсуатиз 
пі£ег; Сісиіа уігоза Мак», [блекотсць] 
«болиголов» Мак, [блекотйця] «болиго¬ 
лов; блекота», [зблекотйтись] «збожево¬ 
літи» Ва; — р. [блекот] «болиголов; бле¬ 
кота», [блекота] «тс.», бр. блекат «бле¬ 
кота», п. Ьіекоі «собача петрушка», ч. 
[Ьіекоі] «тс.» (з укр. ?), слц. ЬГакоіа 
«болиголов», вл. Ьіек «блекота», болг. 
[блек] «тс.»; — очевидно, пов’язане з бле- 
котати «белькотіти, невиразно говори¬ 
ти», псл. Ьіекоіаіі, Ьіекаіі «тс.» (пор. 
українську діалектну назву блекоти 
німйця)\ подібні назви зумовлені от¬ 
руйними властивостями відповідних рос¬ 
лин; виведення від кореня іє. *ЬЬ1еік- 
«сяяти» (Оіг§ЬзкіЕР 1,122; Засіп.'— Аііх. 
УШЬ. І 141—142) позбавлене підстав.— 
МасЬек ЕЗІС 56; .1т. гозії. 160, 170, 205; 
БЕР І 55; ЗССЯ 2, 108, 109; ЗІ. ргазі. 
І 257.— Див. ще блекіт1. 

[блекітниця] (бот.) «мухомор зеле¬ 
ний, бліда поганка, А^агісиз рЬаІІоібез 
(А^агісиз уеггисозиз, Атапііа)» Ж, 
Мак; — очевидно, пов’язане з [блекіт] 
«цикута, болиголов, блекота» (пор. ні¬ 
мецьку назву цього гриба ЗсЬіегІіп^зЬІаі- 
іегзсЬч/атт — букв, «цикутний гриб» 
Ж); назва могла бути зумовлена подіб¬ 
ністю отруйних властивостей блідої по¬ 
ганки і цикути, болиголова чи блеко¬ 
ти.— Див. ще блекіт2. 

блекнути, блеклий, [блекній] «бляк¬ 
лий, блідий» Ж, блеклість, зблеклий, 
поблеклий; ■— р. блекнуть; — очевид¬ 
но, псл. *Ь1ькп$іі (<*ЬЬ1їк-), поряд з 

яким, можливо, існувала форма псл. 
*Ь1екп§іі з*ЬЬ1оік-;— споріднене з лит. 
пиЬПекіі «блякнути»; похідне від того 
самого кореня *ЬЬе1-/ЬЬі-, який збе¬ 
рігається і в словах білий, блиск, блі- 
дйй; зв’язок з блекота, [блекіт] (Вегп. І 
63; Засіп,— Аііх У\УЬ. І 141 —142) не¬ 
достатньо обгрунтований.'— Шанский 
ЗСРЯ І 2, 137; Фасмер — Трубачев І 
173; Преобр. І 29; Оіг§Ьзкі БР 1, 122; 
31. ргазі. І 274—275; Регззоп Веііг. 
929; Рокоту 157.— Пор. блякнути. 

Іблекотора] «дійна матка з сисунцем», 
[блекотбря, бликотбря] «тс.»; — ре¬ 
зультат видозміни запозиченого з румун¬ 
ської мови плекотора «тс.», зближеного 
з блекіт, блекотати.— Див. ще плеко- 
тора. 

[блена] (бот.) «блекота» Ж, [блено- 
вина] «гіосціамін» (речовина, що є в на¬ 
сінні блекоти) Ж; — запозичення з поль¬ 
ської (п. Ьіеп «блекота») або чеської 
(ч. Ьііп, ст. Ьіеп) чи словацької (слц. Ьіеп 
«тс.») мови, на що вказує неповноголос- 
на форма кореня, відповідна до рідкіс¬ 
ного власне українського утворення 
з повноголосною формою кореня белена 
(ДИВ.). 

бленда — див. блйнда1. 
[блендати] «швендяти, повільно йти 

Пі; плентати (ногами)», [блендиґати] 
«тс.» Ж, [блйнда1 «нездара» ВеБ, [блин- 
дар] «віл, що косо ступає»; — бр. [блЬн- 
даць] «блукати»;—очевидно, запозичення 
з якогось польського говору, в якому 
могло бути утворення *ЬЇ£<іас, похідне 
ВІД ЬІ£(1 «блуд», ЬЦсІхіб «блудити» (пор. 
бленькати)\ запозичення підтримане си¬ 
нонімічним і фонетично близьким плен¬ 
тати (пор.).— Оньїшкевич СЛиЛ 82; 
ШсЬЬагсІі 35.— Див. ще блуд. 

[бленькати] «швендяти без діла, блу¬ 
кати» Ж, Ме, [бленкати Ба, бленька- 
тися О] «тс.»; — запозичення з старо- 
польської мови; п. ст. Ь1§кас«блукати» 
(сучасне ЬІ^кас) є прямим відповідником 
до укр. блукати (див.). ' 

блешня «блискуча металева принада 
на рибальському гачку в вигляді рибки, 
комахи тощо», [блещі] «тс.» (мн.), [блеш- 
нювати] «ловити рибу на блешню» Я; — 
р. болг. блесна «блешня», бр. блешня, 
блясна «тс.»; — похідне утворення від 
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кореня блес(к)-; пор. лит. ЬИг§е «блеш¬ 
ня», Ьіузкеіі «блиекати»; в українській 
і білоруській мовах с закономірно пе¬ 
рейшло в ш під впливом наступного 
йотованого нь (< -пр), як у колішня.— 
Шанский ЗСРЯ І 2, 138; Фасмер І 174; 
Во§а КР І 434, III 780—781.—Див. ще 
блиск. 

[блеяти] «бекати (про овець); базі¬ 
кати», [бліяти] «бекати» Г, О, [бляяти 
ВеНЗн, бляти О] «тс.», [блейка] «чутка, 
неправдоподібна розмова, брехня» Мо;— 
р. блеять «бекати», бр. бляяць, ч. ст. 
Ьіеіі, болг. блея, м. блее, схв. бле}ати, 
слн. Ьіеіаіі, р.-цсл. кліпати «тс.»;— псл. 
Ь1е]а1і, Ь1є]аІЇ «тс,»; — давне звукона¬ 
слідувальне утворення, споріднене з свн. 
Ь1ае]еп, Ьіаеп, рІеЬеп «бекати», лтс, 
Ьіеі «тс.», лат. Пеге «плакати».— Щан- 
ский ЗСРЯ І 2, 139; Фасмер І 174; БЕР І 
56; 5кок І 171—172; ЗССЯ 2, 107; 51. 
ргазї. І 260—261; Засіп.— Міг. І 
187; Вегп. І 60; Тгаиішапп 34; НоИЬаи- 
зеп 2Ї51РЬ 22/1 146; Таїсіє—Ноїш. І 
515—516; Рокоту 123—124, 154,— Пор. 
блекіт1. 

[блєшнявий (на очі)] «сліпучий, блис¬ 
кучий» (?) Ж; — схв. блй}ешн>ак, блеш- 
Н)йк, блйштьйк «іскри з очей» (від уда¬ 
ру), блиіештити (очі) «засліпити»; — 
очевидно, похідне утворення від основи 
Ь1ез(к)-; звукова форма блє- може по¬ 
яснюватись як результат контамінації 
фонетично закономірної, але не за¬ 
свідченої форми *блі- і форми бле- (як у 
блешня) або як діалектна вимова неза- 
свідченої форми *бляшнявий, що була 
б пов’язана з бляск.— Див. ще блиск, 
бляск.— Пор. блешня. 

[блйгий] «близький», [блигбмий] 
«тс.»; — відоме лише в українській мові 
утворення від варіанта основи іе. 
*ЬЬ1ї§- «близький» з непалатальним £ 
при звичайному для всіх слов’янських 
мов рефлексі цієї ж основи з палаталь¬ 
ним £ (*ЬЬ1ї§-).— Див. ще близ. 

близ (заст.) «близькість», [блйзень] 
«близька відстань», [блйзець ]«близнюк» 
Г, Ж, [близиня] «близькість», [близнйця] 
«близнючка; дерево з двома стовбурами 
ВеНЗн; рушниця-двостволка», близнюк, 
близня «близнюк», близнята «близню¬ 

ки; [дві з’єднані посудини]», [блйзці] 
«близнята Ж; дві з’єднані посудини», 
близькість, [близєнний] «близький», 
[близдмий] «тс.», близькйй, близити «на¬ 
ближати», [блйжити] «тс.», блйжчати, 
[блйзчитися] «наближатися», [близнйти] 
«родити близнят», зближення, зблйзька, 
[наближ] «наближення» Пі, [наблиз] «тс. 
Пі; близькість Ж», наближення, [на- 
блйжній1 «близький, однорідний» Ж, по- 
блйжче «ближче», [поблизнйчити] «на¬ 
родити близнят», поблизу, [поблизький] 
«близький», приблйзний; — р. близ «бі¬ 
ля», блйзкий, [блйзьій] «близький», бр. 
блізкі, др. близгь «близько», близь «тс.», 
близгькь, п. Ьіізкі «близький», [Ьііги, 
Ьііго] «близько», ч. Ьіїгк^, слц. ЬНго, 
Ьіїгку, вл. нл. Ьіізкі, полаб. Ьіаігек, 
болг. блйзо «близько», блйзгк, м. близу 
«близько», близок, схв. близу, блйзак, 
СЛН. Ь1І2 «близько», ЬІІ2Ц, Ь1Ї2І «тс.», 
ЬНгек, стел, близіі, близь, близ’ьк’ь;— 
псл. ЬПгь, Ьіігькь; —очевидно, від ос¬ 
нови іє. *ЬЬ1і£,-/ЬЬ1еі§’- «давити, тисну¬ 
ти», яка зберігається також у лтс. ЬІаШі 
«давити, бити, терти», Ьііегі «рубати, 
бити», лат. Пікете «бити», гр. іон. фХїРю 
«тисну»; до розвитку семантики пор. 
фр. ргез «близько», іт. ргеззо, арргеззо 
«тс.» — лат. ргеззиз «стиснутий» або гр. 
ау%і «близько»—«зав’язую»; 
менш переконливе пов’язування (Ма- 
сЬек Е5ІС 57) з гр. я£7иаа «близько» 
з припущенням праслов’янської зміни 
початкового р на Ь; невдалою була спро¬ 
ба (Міккоіа ВаН. и 51 ау. 37) пояснити 
як запозичення з давньоверхньонімець¬ 
кої мови (двн. Ьііібі «зображення»), ви¬ 
ходячи із значення подібності.— Шан- 
ский ЗСРЯ І 2, 139—140; Фасмер— 
Трубачев І 174; Меркулова Зтимология 
1967, 170; 5Іа^зкі І 34; БЕР І 56—57; 
5кок І 173; ЗССЯ 2, 121—122; 51 ргазї. 
І 268; 5а(іп.— Аііг. УШЬ. І 345—348; 
Вегп. І 61—62; Ргаепкеї 46.— Пор. 
блйгий. 

блйзна «рана, шрам», [ближнь] «тс.», 
Ж, близнб «огріх у тканні», [блезно] 
«тс.», близнуватий «покритий шрама¬ 
ми»; — р. [блйзна] «зморшка; шрам; ог¬ 
ріх при тканні», бр. [блізна] «огріх при 
тканні», [блюзна] «тс.», др. блйзна 
«шрам», п. Ьіігпа «тс.», вл. Ьіигпа.«шрам, 
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знак», нл. Ьіигпа «шрам, синяк», болг. 
[близна] «пропущена нитка основи при 
тканні; пропуск», м. близна «закал у не¬ 
допеченому хлібі», схв. блйзни (мн.) 
«огріх у тканні»; — псл. Ьіігпа, Ьіігпо, 
похідне від тієї самої основи іє. *ЬЬ1ї£’- 
«давити, бити», від якої походить і близ. 
близький; — споріднене з лит. Ьіуге 
«розрив у тканині», лтс. Ьііегі «бити, 
рубати, кидати», можливо, також слн. 
[Ьоігеп] «щілина, відстань, діра», р. [бб- 
лозень] «мозоль» (Вегіа) Еве]і 82, 131; 
Меркулова Зтимология 1967, 169—170); 
припущення зв’язку з *ЬМї- «сяяти» 
($1ачгекі І 34—35; Засіп.— Аііг. У\УЬ. 
І 140—141; ЗресЬі 117; Рокогпу 155— 
156) недостатньо обгрунтоване.— Шан- 
ский ЗСРЯ І 2, 140; Фасмер І 175; БЕР 
І 56; ЗССЯ 2, 118—120; ЗІ. ргазї. І 264— 
265; Оіг^Ьзкі ЬР І 123; Вегп. І 61; Егаеп- 
кеі 46—47; АУаІсІе—Ноїгп. І 517.— Див. 
ще близ. 

блйкати «блимати», бликотіти «тс.», 
[бликун 1 «примітивна лампа» Ва, блик 
«блим» (вигук на позначення блимання 
світла); — р. [блйкать] «блискати» (про 
блискавку), ч. Ьіікаіі, Ьіік «блим», 
слц. Ьіікаі', Ьіік «блимання»; — псл. 
Ьіікаіі;—утворення від іє. *ЬЬ1ї- 
(*ЬЬ1еі-) «сяяти», споріднене з блиск.— 
81. ргазі. І 262; Засіп.— Міг. УАУЬ. І 
340.— Див. ще блиск.— Пор. бли¬ 
мати. 

блимати, [блймавка] «блукаючий вог¬ 
ник» Ж, блимлйвий, блим (виг.);—. 
слц. Ьііпкаі' «блимати»;—паралельне 
до блйкати утворення від основи іє. 
*ЬЬ1ї- (*ЬЬ1еі-) «сяяти», споріднене з 
блиск.— ЗССЯ 2, 115'—116.— Див. ще 
блйкати, блиск. 

[блин] Ж, [блинець]; — р. болг. 
блин, бр. блін, п. ч. слц. Ьііп (з р., 
бр.); — результат дисимілятивної видо¬ 
зміни давнішої форми млинь «млинець»; 
непереконливою була спроба (Ильин- 
ский РФВ 61, 239—240) відірвати блин 
від млині) і пов’язати його через гіпо¬ 
тетичну давнішу форму *б'ьлин'ь з нвн. 
Веиіе «гуля», гот. иїЬаиІіап «роздува¬ 
ти».— Спринчак РЯШ 1958/3, 12; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 141; Фасмер І 175; 
Преобр. І ЗО; Мікі. Е\У 186.—Див. ще 
млинець. 

[блйнда1] «сильний висип на шкірі» 
Ж, [бленда] «тс.» Ж; — болг. бльнда 
«пухир на шкірі»; — запозичення з ру¬ 
мунської мови; рум. Ьіїпсіа «тс.» є резуль¬ 
татом субстантивації прикметника Ьіїпсі 
«спокійний, м’який» на основі виразу 
ЬоНа Ьіїпсіа «спокійна (м’яка) болячка»; 
рум. Ьііпсі походить від лат. Ьіапсіиз 
«ласкавий, ніжний, приємний», очевид¬ 
но, спорідненого з лат. тоїііз «м’який», 
дінд. тгсІйЬ «м’який, ніжний», кімр. 
Ьіусісі «ніжний», гр. аро^боусо «розслаб¬ 
люю, руйную», псл. *то1сІь «молодий», 
укр. молодйй.— ЗсЬеІисіко 127; БЕР І 
58; №іа-Агта$ та ін. Котапозіауіса 
16, 76; УгаЬіе Ротапозіауіса 14, 132; 
Сіогапезси 88; ОБКМ84; \Уаі(іе—Ноїт. 
І 108, її 103.— Див. ще молодий. 

[блйнда2] «жебрак; сліпа особа Ум, 
Я», [блиндар] «тс.»; — не зовсім ясне; 
можливо, походить від нвн. Ьііпсі «слі¬ 
пий», Віїпсіег «тс.» (іменник), спорід¬ 
неного з дангл. Ьіепгіап «засліплювати», 
псл. ЬІдсШі, укр. блудшпи; може бути 
зіставлене і з блендати «швендяти, плен- 
тати ногами».— Пор. блендати, блуд. 

блиск, [блеск, блескітка], [блестенці] 
(мін.) «блиски» Ж, [блестянка] «шкід¬ 
ник рапсу» Я, [блещйця] «блищання» Я, 
[блещі] (мн.) «блешня», [блискавець] (ент.) 
«світляк, Батругіз посіііиса Б.», бли¬ 
скавиця, блискавка «блискавиця; [блешня 
Мо; (ент.) світляк Ж; (іхт.) риба, що 
часто вистрибує з води; густера, Віісса, 
Ьіоегкпа Б.; верховодка, АІЬштшз аі- 
Ьигпиз Б. Ж, Л—Г]», [блискавки] «скляні 
буси», [блйскалка] (бот.) «глечики жов¬ 
ті, ИирЬаг Іиіеит 8т.», [блйскальце] 
«блискітка» Ж, блискіт, блискітка, 
[блискун] «каганець Я; блешня Мо», 
[блискучка] «блискавка» Ва, [блисняк] 
«слюда», [блища] «блискітка, сяйво» Пі, 
[блищавка] (іхт.) «гольян озерний, РЬо- 
хіпи$ регспигиз Раїї.» Г, Л—Г, [блищак] 
«блискітка Ж; (ент.) світляк», [блищик] 
«блискітка», [блищйця] (іхт.) «верхо¬ 
водка», [блищі] (мін.) «блиски» Ж, блись 
(виг.), [блесь] «тс.», блискати, блиско¬ 
нути, блискотіти, блистіти, блищати, 
[блескати ВеБ, блескотіти, блеснути], 
блискавичний «раптовий», блискотлйеий, 
блискучий, блищачий, [блищачкйй Я, 
блискавий] «блискучий», [блескавий Ж, 
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блестний Ж], вйблиск, відблиск, зблиск, 
[бблеск] Ж, переблиск, проблиск, роз¬ 
блиск, [розблеск] Ж; — р. блеск, блес- 
теть, бр. бліск, бліскаць, блісь, др. 
бльскь, блискь, бльстЬти, блискати, 
п. Ьіазк, Ьіузк, Ьіузкас, ч. слц. ЬІезк, 
Ьіузк, вл. ЬІезк «блиск», вл. нл. Ьїузк 
«блискавка», болг. бляськ «блиск», 
блесна «блисну», м. блескот «блиск», 
блесне «блисне», схв. блесак, блйсак 
«блиск, блискавка», слн. ЬІезк «блиск», 
ЬНзк «блискавка», стел, блкск'к «блиск», 
блискті «блискавка»; — псл. Ьіьзкь, 
Ьіезк'ь, Ьіізк-, суфіксальні утворення від 
іе. *ЬЬ1еі-*ЬЬ1оі-, *ЬЬ1і-, того самого, що 
і в блідйй та ін.; ■— споріднені з лит. 
Ьіаікзіуііз «прояснятись», ЬІузкеіі «бли¬ 
скати», лтс. Ьіаізкишз «пляма», двн. 
ЬІеіЬ «блідий», нвн. ЬІеісЬ, дісл. Ьіеікг 
«тс.», Ь1їк]а «блискати»; звукова форма 
укр. бле- походить від псл. Ьіь- з ь у 
сильній позиції (як у Ьіьзк'ь), а звукова 
форма бли- в українській мові могла 
виникати як на місці псл. Ь1 і-, так і на 
місці псл. Ьіь- з ь у слабій позиції (як 
у Ьіьзсеіі). — Варченко Терит. діал. 
105—108; Шанский ЗСРЯ І 2, 138— 
139; Фасмер І 173—174, 176; Бурлакова 
ВСЯ 6, 56; Варбот Зтимология 1965, 

132, 136; 51а\узкі І 34; МасЬек ЕСІС 
58; Мозгупзкі Р23Р 190; 5сЬизіег-5е\ус 
РгоЬеЬеП 24; БЕР І 55—56; 5кок І 
172—173; ЗССЯ 2, 116—117; 51. ргазі. 
І 261, 262, 263, 275—276; 5абп.— Аїіг. 
УАУЬ. І 137—138; бцгко\узкі ЗР 41/2, 
116—126; Вегп. І 60—61; Регззоп Веііг. 
339, 880; Тгаиїтапп 34; Рокоту 156— 
157.— Пор. блекнути, блідйй. 

[блйска] (орн.) «плиска, трясогузка, 
МоіасіНа Б.», [блискавка, блйсканка, 
блйставка ВеНЗн] «тс.»; — слц. [Ьїузк] 
«плиска біла, Моїасіїїа аІЬа Б.», [Ьіуз- 
ка] «тс.»; — результати видозміни де- 
етимологізованої форми плйска «тс.» з 
наближенням до фонетично подібного 
дієслова блйскати.— Див. ще плйска. 

[блйтва] «буряк; різновид лободи» 
Ж; — ч. ЬШ «різновид лободи», слц. 
Ьііі «щир, АшагапіЬиз Ьіііиш Б.», схв. 
блйтва «буряк; різновид салату», слн. 
ЬШуа «буряк столовий, Веіа уці^агіз 
Б.»; — запозичення з латинської мови; 

лат. ЬШіш «лобода, різновид шпінату», 
яке походить від гр. |Шт<>у «лобода» 
(<*т1іІо), спорідненого з двн. теїба, 
нвн. Меібе «тс.», зазнало в латинській 
мові змішування з Ьеіа (Ьіеіа) «буряк», 
запозиченим, очевидно, з кельтських 
мов.— МасЬек Е5ЛС 57; 5кок 2Ї51РЬ 2, 
396; 5абп.— Аііг. УУ/Ь. І 348; Вегп. 
І 61; Таїсіє—Ноїт. І 102, ПО. 

[блйхавити] «марнувати час»; — оче¬ 
видно, пов’язане з бліхувати «білити 
(полотно)», п. Ь1есЬо\уас, Ь1ісЬо\уас «тс.» 
(при білінні полотна на сонці робота 
зводилась до нагляду за ним).— Див. 
ще бліх. 

[бліг] «переліг, перелогова земля» 
Ж, [блуг] «тс.» Я; — результат деети¬ 
мологізації і спрощення форми обліг, 
[облуг] «тс.», утвореної з префікса о б- 
і основи дієслова лежати.— Яворниць- 
кий 41.— Див. ще лежати, о1. 

блідйй, блідавий, блідний, блідува¬ 
тий, [блідлий] Пі, блідість, блідота, 
[бліднйця] «недокрів’я Ж; (бот.) білоцвіт- 
ник, Беисо]ит уегпшп Б. Ж», [блідень] 
«бура» Ж, бліднути, зблідлий, поблід¬ 
лий; — р. бледний, бр. бледньї, [блядьі], 
др. бледьш, п. Ьіасіу, ч. слц. Ьіесіу, 
вл. нл. Ьіебу, полаб. Ьіебаіс «блідість», 
болг. м. блед, бледен, схв. бл&д, слн. 
Ьіеб, стел, влфдг;— псл. Ьіебь, утво¬ 
рення з суфіксом -бо- від іє. *ЬЬ1оі-/ 
ЬЬІеі-, того самого, що і в блиск та ін.; — 
споріднене з лит. Ьіаїуаз «блідий, збляк¬ 
лий» (<*Ь1аібуаз), двн. Ьіеігга «блі¬ 
дість», дангл. Ьіаі «блідий», можливо, 
алб. ЬІ’еЬиге «блідий».— Шанский ЗСРЯ 
І 2, 136'—137; Фасмер—Трубачев І 173; 
Преобр. І 31; ЗССЯ 2, 111—112; 51. 
ргазі. І 260; 5абп.— Аііг. УУ/Ь. І 135— 
136; ОігєЬзкі БР 1,122—123;Ргаепке146. 

блік «світла пляма, відблиск»; — р. 
болг. блик, бр. блік, п. Ьіік;—через 
російську мову запозичено з німецької; 
н. Вііск «погляд, блиск, світле місце» 
споріднене 3 гр. фЯєуй) «горю, блищу», 
лат. Йа§го «горю», далі з псл. Ьіікаіі, 
Ьіьзкь, укр. блйкати, блиск.— СІС 103; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 138, 140—141; Вш- 
екпег 29; 5абп.— Аііг. УУ/Ь. І 340; 
К1и£е -г- Міігка 82—84; У/аІбе—Ноіш. 
І 510.— Див. ще блйкати, блиск. 
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бліх блоха 

[бліх] «вибілювання; білильня, місце 
вибілювання полотна», [бліхар] «білиль¬ 
них (полотна)», [бліхдвня] «білиль¬ 
ня», [бліхувати] «вибілювати (полотно)», 
[іблішшпиІ «тс.», ст. блЬхар'ь, блЬхарня 
(1627); — бр. блех «місце для вибілю¬ 
вання полотна», п. МісЬ, ЬІесЬ «місце, 
де білиться віск, полотно», нл. ЬІе]сЬа 
«місце для вибілювання»; — через поль¬ 
ську мову запозичено з німецької; н. 
ВІеісЬе «місце для вибілювання» пов’я¬ 
зане з ЬІеісЬ «світлий, блідий», спорід¬ 
неним з псл. ЬІебь (<*Ь1оісІ-), Ьіьзкь, 
укр. блідйй, блиск.— Шелудько 22; 
КісЬЬагсії 35; 3\У І 164; Кіи^е—Міігка 
83. 

блок1 (тех.), блочний, блокувальний, 
блокувати; — р. бр. болг. м. блок, п. 
ч. слц. вл. Ьіок, схв. блок, слн. Ьіок; — 
запозичення з німецької або голланд¬ 
ськоїмови; н. В1оск(гол. Ь1 ок) є нижньо¬ 
німецьким варіантом верхньонімецького 
ВІосН, яке походить від двн. ЬІоЬ «ко¬ 
лода», спорідненого з дірл. Ь1о§ «ула¬ 
мок».— Шанский ЗСРЯ І 2, 142; Фас- 
мер І 176; К1и£е—Міігка 85. 

блок2 (політ.), блокуватися;— р. бр. 
болг. м. блок, п. ч. слц. Ьіок, схв. блок;— 
запозичення з французької мови; фр. 
Ьіос «об’єднання, блок, масив, маса, 
брила, колода» походить від гол. Ьіок 
«колода», спорідненого з н. Віоск.— 
СІС 103; Шанский ЗСРЯ І 2, 142; Баи- 
гаі 93; К1и£е—Міігка 85.—Див. ще 
блок1. 

блокада, блокувати; — р. блокада, 
блокйровать, бр. блокада, блакіраваць, 
п. Ьіокаба, Ь1око\уас, ч. Ьіокаба, Ьіоко- 
уаіі, слц. Ьіокаба, Ьіокоуаі', вл. нл. Ьіо- 
касіа, болг. блокада, блокйрам, м. бло¬ 
када, блокйра, схв. блокада, блокйрати, 
слн. Ьіокаба, Ьіокігаїі; — запозичено, 
очевидно, з німецької мови; н. Ьіоскїе- 
геп, Віоскагіе походять від фр. ст. Ьіо- 
^ие^ «блокувати, облягати» (ісп. Ьіо- 
с^иас1а «блокована, обложена»), утворе¬ 
ного на основі валонського чи пікардій- 
ського Ь1ос^ие^^иІ5 «фортеця» (давніше 
«будинок з колод»), яке було запозичене 
з снідерл. ЬІосЬиіз «будинок з колод», 
утвореного з основ іменників Ьіос «ко¬ 
лода» і Ьиіз «будинок», спорідненого з 
двн. Ьйз, нвн. Наиз «тс.».— Шанский 

ЗСРЯ І 2, 142; Фасмер І 176; К1и§е— 
Міігка 85.— Див. ще блок1, блок2, 
хижа. 

блокнот; — р. блокнот, бр. блокнот, 
п. Ьіокпоіез, ч. (рогпаткоуу) Ьіок, слц. 
Ьіосек, схв. блок; — запозичення з фран¬ 
цузької мови; фр. Ьіос-поіез походить 
від англ. Ьіоск-поіез, утвореного з Ьіоск 
«група, об’єднання» і поіез «записки, 
примітки, ноти».— СІС 104; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 143; Баигаї 93.— Див. ще 
блок1, блок2, нота. 

[бломба] «сорт квасолі» Дз; — ре¬ 
зультат контамінації назв бомба (обл. 
бомбочка, в застосуванні до певних сор¬ 
тів квасолі) і пломба (див.). 

блондин, блондйнка, блондйнис- 
тий; — р. болг. блондйн, бр. бландзін, 
п. Ьіопбуп, ч. Ьіопсі, Ьіопбуп, слц. Мопсі, 
Ьіопсіт, вл. Ьіопбіпка, схв. блдндйнка, 
слн. Ьіопсітес; — запозичення з фран¬ 
цузької мови; фр. Ьіопбіп «блондин», 
Ьіопсііпе «блондинка» утворені від при¬ 
кметника Мопсі «білявий», яке похо¬ 
дить від кореня *Ь1ипсі-, очевидно, гер¬ 
манського. — Акуленко 141; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 143; Фасмер І 176; Оаигаі 93; 
Саті1І5сЬе§ 121. 

[блонйця] «круп» (хвороба); — запо¬ 
зичення з польської мови; п. Ьіопіса 
«дифтерія» є похідним від Ьїопа «обо¬ 
лонка», що відповідає укр. [болдна] 
(див.). 

[блоня] «частина поля»; — р. [бло- 
нье], бр. блонь «тс.»; — запозичення з 
польської мови; п. ЬІопіа, Ьіопіе, Ьіоп 
«тс.», як і нл. Ьіопце «громадський ви¬ 
гін, долина», Ьіоп «лука», полаб. Ьіап 
«лука», Ьіапз «тс.», відповідає укр. бо- 
лонь. — РісЬЬагсІі 35.— Див. ще бо- 
лоння. 

блоха, [блиха], блохва (зб.) «блохи» 
Г, Я, блоилва Я, блоимя «тс.», [блошка- 
ра1 «земляна блоха» Я, [блохар] «той, 
хто має багато бліх» Ж, [блошанка] 
«нічна сорочка», [блохавий, блохастий, 
блохйвий, блохлйвий, блошачий, блошй- 
вий], блошиний, [блошйстий, блошлй- 
вий), [блошйти] «заносити блохи»; — 
р. блоха, бр. бльїха, др. блт>ха, п. рсМа, 
[ЬІусЬа], ч. ЬІесЬа, слц. ЬІсЬа, вл. Ька, 
[рсЬа, рсЬіса], нл. рсЬа, ст. ЬІосЬа, по¬ 
лаб. Ьіахз, болг. бт>лха, м. болва, схв. 
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блоховник блуд 

буха, слн. ЬоІЬа;— псл. Ьіьха <*Ь1й- 
за; — споріднене з лит. Ьіиза, лтс.ЬІиза, 
гр. фбААа, вірм. їй (<*ЬЬ1и-), дінд. рій- 
зіЬ, алб. ріезЬі, лат. риіех, н. РІоЬ, 
афг. угага (<*Ьги$а) «тс.».— Критенко 
Вступ 512; Шанский ЗСРЯ І 2, 143— 
144; Фасмер І 176—177; Зализняк ВСЯ 
6, 38; МасЬек Е8.ІС 56; $сЬизіег-§еиш 
РгоЬеЬеІі 21; БЕР І 99; 5кок І 229; 
ЗССЯ 2, 129—130; Зі. ргазі. І 273—274; 
5а<1п. — Аііг. У\^Ь. І 354; ЬіеиюЬг 
2І5ІРЬ 23, 97; Вегп. І 62—63; Ргаепкеї 
51—52. 

[блоховник] (бот.) «м’ята болотна, 
МепіЬа ри1е£іит Ь. Г, Ж; м’ята водяна, 
МепіЬа а^иаііса Ь. Мак», [блосота] 
«МепіЬа риіедіиш Ь.» Мак, [блошник] 
«спориш, Рої ухопиш регзісагіа Е. Ж, 
Мак; уман, Риіісагіа уиі^агіз Оаегіп. 
Мак; злинка їдка, Егі^егоп асег Ь. Мак», 
блошнйця «уман, Риі ісагіа уці^агіз Оаег- 
іпег; [спориш Мак; злинка Мак; вид 
осоки, Сагех риіісагіз Ж1»; — р. блбиі- 
ница «блошнйця, Риіісагіа Оаегіп.; [м’я¬ 
та польова, МепіЬа агуепзіз Ь.]», [блоіи- 
нйкІ «м’ята болотна, МепіЬа риіе^іит 
Е.; м’ята польова», ч. ЬІезгпк «блошнйця, 
Риіісагіа; [спориш, Роїу^опиш ІараІЬі- 
ГоїІитЬ, слц. Ьіезпік «блошнйця»; — 
похідні утворення від блоха; назви 
зумовлені тим, що принаймні частина 
цих рослин (м’ята, блошнйця, деякі 
види споришу) застосовувалась для бо¬ 
ротьби з блохами.— МасЬек ,1т. гозії. 
87, 241.— Див. ще блоха. 

[блощва] (бот.) «блощична трава, 
Сітісііи^а їоеіісіа Ь.» Ж, Мак, [блощйн- 
ник] «багно, Ьебит раїизіге Ь.», [бло¬ 
щичник] «тс.; зірочник, Зіеііагіа £га- 
тіпеа Е. Мак»; — р. [блощичник] «зі¬ 
рочник», ч. ріозііспїк «блощична тра¬ 
ва»; — похідні утворення від блощйця; 
назви зумовлені тим, що ці рослини ви¬ 
користовувались для боротьби з шкід¬ 
ливими комахами; пор. р. [клопбвник] 
«багно».— Попов Лек. раст. 22; МасЬек 
Лш. гозії. 44.— Див. ще блощиця. 

блощйця, [блоска] «блощиця», бло- 
щйчий; — р. площйца «лобкова воша», 
[плоскуша] «тс.», п. [Ьіозгсгуса, ріозгсгу- 
са, ріазгсгуса, ріазгка, ріозі, р1изк\уа 
«блощиця», ч. ріозіісе «деревна блощи¬ 

ця», [Ьіозска] «блощиця», слц. рісзііса 
«тс.», нл. ЬІизк «лобкова воша»; — похід¬ 
не від псл.*Ь1озка як фонетичного ва¬ 
ріанта *р1озка, тотожного прикметни¬ 
кові ріозкь «плоский, сплющений»; — 
споріднене з лит. Ьіаке, Ь1 акціє «бло¬ 
щиця», лтс. Ьіакіз «тс.»; народноетимо- 
логічне зближення з блоха, яке помил¬ 
ково приймається і в деяких наукових 
працях, зумовлене випадковим звуко¬ 
вим збігом основ обох слів у східносло¬ 
в’янських мовах.— Фасмер І 177, III 
287; Ильинский ИОРЯС 20/3, 113; Вгй- 
скпег 419; МасЬек Е8ЛС 462; ЗССЯ 2, 
124—125; Засіп.— Аііг. У\УЬ. І 355; 
Вегп. І 62; Мікі. ЕШ 15; Оіг§Ьзкі ЕР 1, 
124; Ргаепкеї 47.— Див. ще плоский.— 
Пор. блоха. 

блуд, [блуден] «той, що заблудився, 
блудить» Ж, [блудень Ж, блудець] «тс.», 
[блудик] (орн.) «кропивник» ВеНЗн (пор. 
дурець, дурильце, дурихлбпчик, дуриба- 
ба «тс.» ВеНЗн), [блудило] «блукаючий 
вогник» Ж, блудник «розпусник», блуд- 
ство «блудодіяння», [блудяга] «бродяга», 
[блудяжка] «повія», [блудькд] «бродяга, 
блукач» Я, блудливий, блудний, блудя- 
щий, блидйти, [блудати] «блукати, блу¬ 
дити» Ж, заблуда «той, що заблудився», 
заблудний, [зблуда] «заблукання, втрата 
дороги» Я, [(з) наблуд(у)] «блудячи, 
випадково» Ж, приблуда «бродяга, зай¬ 
да»; — р. блуд, блудить, бр. блуд, блу- 
дзіць, др. блуд'ь, блудити, п. Ид.с1 «по¬ 
милка», Ьідсігіс «помилятися; блукати», 
ч. Ьіиб, ЬІоисШі «заблудитись», слц. 
Ьіид, Ьійсіііі, вл. нл. Ьіиб «помилка, 
божевілля», вл. ЬІисШс «блукати», нл. 
Ьіигіз «тс.», полаб. Ьірсіаі «блудив», 
болг. [бл’ьдая, бльда], м. блада «мая¬ 
чить, говорить з гарячки», бланда «блу¬ 
кає», блуд, блуди, схв. блуд «розпуста», 
блудети «блукати», блудити «блудити», 
слн. Ьібб «розпуста», Ьібсіііі «блукати», 
стел, влжд'к «розпуста», блудити «блу¬ 
кати; блудити»; —псл. Ьі^сіь, ЬІдсІі- 
іі < *Ь1опс1- пов’язане чергуванням го¬ 
лосних з основою Ь1§с1-(<*Ь1еп(і-), збе¬ 
реженою в слові блядь; — споріднене 
з лит. ЬІапФДі(з) «хмуритись; тинятися; 
опускати очі (від сорому)», Ьіапбйз 
«мутний, темний», дісл. ЬІипба «закри¬ 
вати очі» та ін,— Шанский ЗЄРЯ І 2, 
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блуза блюдо 

144; Фасмер І 177; 51а\узкі І 36; МасЬек 
ЕЗ:С 57; БЕР І 57; 5кок І 173—174; 
ЗССЯ 2, 125—127; 51. ргазі. І 270— 
272; 5абп —Аііг. УШЬ. І 340—344; 
Ргаепкеї 47—48.—Див. ще блядь. 

блуза, блюза, блузка;— р. бр. болг. 
м. схв. блуза, п. ч. вл. Ьіига, слц. слн. 
Ьіига;— запозичено з французької мови 
через російську (форми з блу-) і через 
польську або німецьку (форми з блю~); 
фр. Ьіоизе походить від слат. реіизіа 
«пелузький одяг», утвореного від наз¬ 
ви єгипетського міста Реіизіит.— Аку- 
ленко 141; Шанский ЗСРЯ І 2, 145; Фас¬ 
мер І 177—178; Илчев Език и лит. 10/4, 
309. 

блукати, [блукать!, блуканйна, блу- 
канка «блукання», блукач, [блуква] «ви¬ 
гін, пасовисько», [блукавий Пі, блуклй- 
вий Я1; — р. [блукать1, [блукалаІ «блу¬ 
кач», [блукаїи, бльїкун] «тс.», бр. блукйц- 
ца «блукати», п. Ьід.кас зі§, ч. Ьіоикаіі 
5Є, слц. ЬІикаГ за «тс.»; — псл. Ьіфкаіі, 
яке вважається вторинним утворенням 
від ЬІфсіііі, зумовленим, можливо, впли¬ 
вом Іркь, оЬІркь; — паралельне до лит. 
ЬІапкіі «бліднути», лтс. ЬІапкзШ «піти 
вбік», Ь1апкзШі£з «тинятись, ледарю¬ 
вати» (пор. лит. Ьіапсійз «мутний, тем¬ 
ний», лтс. ЬІиосШіез «блукати», відпо¬ 
відні до сл. Ьі^біїі); Ільїнський (РР 11, 
190) вважає результатом перерозкладу 
дієслова оЬ-Іркаіі (п. оЬ-І^кас) «збити 
з дороги», в якому вбачає корінь І9к-, 
відповідний до укр. лук.— Фасмер 
І 178; 5їа\узкі І 36; ЗССЯ 2, 128; 51. 
ргазі. І 273; Засіп.— РЛІг. У\УЬ. І 344; 
Вегп. І 62; Ва§а РК І 434; МйЬІ.— 
Епсіг. І 309.— Див. ще блуд. 

[блучка] «волічка, гарус» Ж; — запо¬ 
зичення з польської мови; п. \УІбсгка 
«гарус» є прямим відповідником до укр. 
волічка; початкове б замість \у з’явилось, 
очевидно, вже після запозичення.—Див. 
ще волок. 

блювати, [блюти Жі, [бліднути] 
«хлинути, раптово вилитись» Я, [блювак] 
«вид отруйного гриба, А^агісиз ешеіісиз 
Нагг. (Риззиіа) Мак», блювака «той, що 
блює; конус псевдовулканічного ви¬ 
верження газів» Я, блюваки «блювоти¬ 
на», блювачка «блювання», блювота, блю¬ 

вотина, блювотйння, [блеватйни ЖІ, 
блювотне, [блювне Ж» блювотний Я];—р. 
блевать, бр. блеванне, [блюваць, бляваць], 
др. бльвати, п. ст. Ьіис, Ьішас, ч. ЬШ, 
слц. Ьі'иуаі', вл. Ьіес «плювати», нл. Ьіи- 
\уаз «плювати, блювати», ст. Ьіиз «тс.», 
полаб. ЬІ'ауо «плює, блює», болг. бьлвам 
«блюю», м. блуіавица «блювотина», схв. 
блувати, слн. Ь1 іиуаіі «блювати, плю¬ 
вати», Ь1 ]еуаіі «тс.», стел, ндкватп «блю¬ 
вати»; — псл. Ьіьуаіі; — здебільшого 
вважається спорідненим з лит. Ьііаиіі 
«бекати, ревти», Ьіійіі «заревти», лтс. 
ЬҐайі «ревти, кричати», гр. срАосо «кле¬ 
кочу, вивергаю рідину, течу через край», 
фАісо «переповнююсь», лат. Иио «течу, 
ллюсь»; розглядається також (Труба- 
чев С.-луж. сб. 161—162; Оіг^Ьзкі ЬР 
9, 18; ЗССЯ 2, 140—141) як давня фоне¬ 
тична паралель до плювати; зіставляєть¬ 
ся з нл. Ьіигаз «виливати розбризкуючи» 
і лит. Ьіаигоіі «гидити, загидити», Ьіаи- 
гйз «гидкий».— Шанский ЗСРЯ І 2, 
136; Фасмер І 173; БЕР І 98—99; 5кок 
І 175—176; 51. ргазі. І 276—277; 5ас!п.— 
АІІ2. УШЬ. і 172—174; Вегп. І 64; 
Ргаепкеї 49; Регззоп Веііг. 801. 

блюдо «велика миска», блюдце, [блю- 
дя] «блюдце» ВеУг; — р. болг. блюдо, 
бр. блюда, др. блюдо, блюда, блюдва, 
п. ст. Ьіисіа «дерев’яна миска», вл, нл. 
Ьіісіо «стіл», м. блуд «кругла дошка, на 
якій місять тісто або їдять», блудо 
«блюдо», схв. блї)до «миска», стел, блю¬ 
до, блюд ж «тс.»;— псл. Ь1 іисіо, Ьііисіг;— 
запозичено в праслов’янську мову з гот¬ 
ської; гот. Ьіифз, род. в. Ьіисііз «стіл, 
блюдо» пов’язане з Ьіисіап «пропонува¬ 
ти, давати», спорідненим з нвн. Ьіеіеп 
«тс.», Веиіе «ночви, вулик», можливо, 
також псл. Ььгіеії «бути уважним, не 
спати», укр. [ббдрий]; спроби витлума¬ 
чення слова як споконвічно слов’ян¬ 
ського (Ильинский ИОРЯС 23/2, 206— 
208; Обнорский РФВ 73, 82—85; Мар- 
тьінов Сл.-герм. взаимод. 192—195; От- 
купщиков 115—117; Мііехузкі Р51 26, 
132) недостатньо обгрунтовані.— Кри- 
тенко Вступ 532; Шанский ЗСРЯ І 2, 
145; Фасмер І 178; Трубачев Рем. тер- 
минол. 278—285; С.-луж. сб. 157; Пре- 
обр. І 31; БЕР І 58; 5кок І 175; ЗССЯ 2, 
132—135; 51. ргазі. І 277—278; 5абп.— 
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блюзнити блющ 

АІІ2. УШЬ. і 348—349; Вегп. І 64; Мікі. 
ЕШ 35; Кіи^е—Міігка 71, 75.—Див. 
ще бодрий. 

блюзнити «богохульствувати, гани¬ 
ти», [блюзник] «богохульник, кощун», 
блюзнір, блюзнірство; — р. [блюзгать] 
«базікати», [блюзготать] «тс.», бр. [блюз- 
ніць] «блюзнити», п. Ьіигпіс «богохуль¬ 
ствувати», Ьіиг^ас «вивергати; плести 
нісенітницю», ч. ЬІоїшіШ «говорити ні¬ 
сенітницю», слц. Ьійгпіі' «маячити», схв. 
бл'узгати, блузнути «говорити дур¬ 
ниці»; — псл. Ьіщгпііі, утворене за до¬ 
помогою суфіксального -гп- від тієї са¬ 
мої основи *Ь1еи7Ь1зи-, що й блювати; 
безпосередньо пов’язане з Ьі^иг^аіі 
«бризкати», первісне значення — «ви¬ 
вергати з себе»;— споріднене з лит. Ь1 іаи- 
2£оіі, ЬІіайгуіІ «базікати», Ьіеууга «ба¬ 
зіка»; в українській і білоруській мо¬ 
вах, очевидно, з польської; спроба ви¬ 
ведення вік псл. ЬІ^сіііі «блудити» (Ма- 
сЬек Е5.ІС 57—58) необгрунтована.— 
ШсЬЬагсК 36; Зіа^зкі 135; ЗССЯ 2, 139— 
140; 51. ргазі. І 281; Забп.— Аііг. УШЬ. 
І 174; 01г§Ьзкі БР 1, 123—124; Вй£а КК 
І 281, 434; Регззоп Веііг. 801.— Див. 
ще блюзнути.— Пор. блювати. 

[блюзнути] «ударити струменем, бри¬ 
знути» Ж, [блюхнути] «тс.»; — п. Ьіпг- 
§ас «бризкати», Ь1и2(£)п^с, схв. блуз- 
гати «з шумом текти; говорити дурни¬ 
ці»; — псл. Ь1іи2§аіі «бризкати», Ьіщг- 
(§)п9<:і, пов’язане з Ьіьуаіі «блювати», 
ЬПигпііі «говорити дурниці».— ЗССЯ 2, 
139; 51. ргазі. І 280; Регззоп Веііг. 
801.— Див. ще блювати.— Пор. блюз¬ 
нити, блюхавйна. 

блюмінг «прокатний стан для форму¬ 
вання блюмсів», блюме «формований на 
блюмінгу з великих стальних злитків 
брус квадратного перерізу»; — р. блю- 
минг, бр. блюмінг, п. Ь1итіп£, ч. Ьіи- 
тіпк, болг. блуминг; — запозичення з 
англійської мови; англ. Ь1оотіп§ «про¬ 
цес виготовлення блюмсів» утворене від 
Ьіоот «маса ковкого заліза; стальна 
болванка», пов’язаного з дангл. Ьіота 
«грудка металу; пудлінгований метал», 
походження якого не з’ясовано.— СІС 
104; ССРЛЯ 522; Кіеіп 181. 

[блюса] «смужка шкіри для прикрит¬ 
тя шва у шубах» Ж; — запозичення з ні¬ 
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мецької мови; нвн. Вібззе «шкіра, ціл¬ 
ком підготовлена для дублення, звільне¬ 
на від волосся» пов’язане з нвн. Ьіозз 
«голий, оголений», спорідненим з свн. 
Ьіод, дангл. Ь1еаі«тс.», двн. Ь103 «гор¬ 
дий», дісл. Ьіаиіг «м’який, свіжий, ніж¬ 

ний», гр. фЯпбарод «м’який від вологи», 
фЯбю «клекочу», лат. Нио «течу».— Кіи- 
§е—Міігка 86. 

[блюстй, блюдйть ЛПол]; — р. блюс- 
тй, бр. блюсць, др. блюстй, схв. ст. 
блусти, стел, влюсти, сквлвїДйТи; — 
псл. Ьіщзіі <*Ь]ис1іі < *ЬеисІіеі, по¬ 
в’язане чергуванням голосних з Ьисіі- 
1і < *ЬоисШеі «будити».— Шанский 
ЗСРЯ І 2. 146; Фасмер І 178; Преобр. І 
31—32; Зкок І 175; ЗССЯ 2, 136—137; 
51. ргазі. І 278—279; Засіп.— АІІ2. 
У^Ь. І 349—354; Вегп. І 64.— Див. ще 
будити. 

[блюхавйна! «сльота, негода»; —п. 
рІисЬа «негода», рІисЬоіа «тс.», ріискас 
«хлюпати», слн. ріійг^а «рідке болото», 
Ь1]иг§а1і «брести по болоті»; — очевид¬ 
но, похідне від тієї самої основи Ь1 ]и- 
(<*ЬЬ1ец-) «бризкати, вивергати ріди¬ 
ну», що й у слові [блюхнути] «бризнути»; 
стосунок до польського варіанту з по¬ 
чатковим рі- є таким самим, як між 
словами блювати і плювати, хоча Брюк- 
нер утворення з рі- вважає звуконаслі¬ 
дувальними (Вгііскпег ЗО, 419); менш 
переконливе зіставлення (Вй§а РР Ш 
780) з схв. бл$иітити «відчувати оги¬ 
ду», лит. Ьіаизііз «хмуритись», Ьіиозіаз 
«змикання очей».— Див. ще блювати, 
блюзнути.— Пор. плющіти. 

[блющ] (бот.) «плющ, Нейега Ьеііх 
Б.» Ж, Мак, [блюш] «виткий паслін, 
Зоїатш зсапбепз, Зоїапит биіеатага 
Б.» Ж, Мак; — р. [блющ] «плющ», п. 
Ьіизгсг, ч. ст. ЬІ’ькс «тс.», слц. [ЬГизІ*] 
«тс.; паслін чорний, Зоїапит пі§гит Б.», 
вл. нл. Ьіиіш «плющ», болг. [блюш] 
«хміль, Нитціиз Іириіиз Б.; вид виткої 
рослини, тамус, Татиз соттипіз», схв. 
бл$шт «Татиз», [блушац] «пересту¬ 
пень, Вгуопіа аІЬа Б.», слн. Ь1]йзс «плющ; 
Татиз»; — псл. Ьіщзсь, пов’язане з Ьіь- 
уаіі, Ь1 ^и]^ «блювати, блюю»; пор. схв. 
блуштити «гидувати»; назва зумовлена 
блювотними властивостями ягід плюща, 



бля бляск 

отруйністю переступня і схожістю з 
ними інших названих так рослин, зо¬ 
крема тим, що всі вони виткі; зіставлен¬ 
ня з гот. Ьіи£ап «гнути», дінд. ЬЬиіаІі 
«гне» (Меіііеі ІР 5, 333; Ильинский РФВ 
62, 257; АІЗІРЬ 29, 486), з прус. Ьіеизку 
«очерет» (Озіеп-Заскеп ІР 33, 213; То- 
поров І 234—235), з гр. о^а-|ЗЯи(тп?єеу 
«знову пускати паростки» (Фасмер І 179), 
з лит. Ьійкіі «бліднути» (МасЬек Е3.1С 
58; Засіп.— Аііг. УУ/Ь. І 142—143) або, 
як запозичення, з свн. Ьіиозі «цвіт, 
цвітіння», нвн. Віизі «тс.» (Кагіошісх 
5Ж) 57; Реіг ВВ 21, 210) недостатньо 
обгрунтовані^— Преобр. І 32; Зіаи^зкі І 
35; 5сЬизІег-5е\ус РгоЬеЬеІІ 24; БЕР І 
58; Зкок І 175; ЗССЯ 2, 138—139; ЗР 
ргазі. І 279—280; Зігекеї] АЇЗІРЬ 27, 
64—65; Вегп. І 64—65.— Див. ще блю¬ 
вати.— Пор. плющ. 

[бля] «біля; для»; — результат ре¬ 
дукції прийменника біля (у минулому 
з кінцевим наголосом), характерної для 
різних службових слів; значення «для» 
з’явилося внаслідок змішування з фоне¬ 
тично близьким прийменником для.— 
Див. ще біля.— Пор. для. 

[блявдати] «плямкати» Пі; — звуко¬ 
наслідувальне утворення, аналогічне до 
плямкати. 

[блявкати] «ляпати язиком; говорити 
дурниці», [блякати] «тс.»; — п. [Ьіакас] 
«жалібно озиватись» (про кота та ін.), 
ч. Ьіаїкаіі «гавкати; патякати», Ьіаїаіі 
«тс.», слц. Ьіаукаї' «гавкати, дзявкати», 
вл. Ь1а\укас «тс.», нл. Ь1а\указ «гавкати; 
лаяти»; — звуконаслідувальне утворен¬ 
ня.— ЗсЬизІег-Зетус 41. 

блягузкати «плести нісенітницю; бре¬ 
хати, зводити наклепи»; — п. Ь1аг£опіс 
«теревенити»; — очевидно, результат 
контамінації українських слів [блякати 
(блявкати.)} «ляпати язиком; плести дур¬ 
ниці» і [б'лагузнити, блевузнити блюз- 
кати] «тс.».— Див. ще блявкати, благуз- 
нити, блевузнити, блюзнити. 

блядь «повія», блядйна «тс.», блядун 
«розпусник», [блядка] «розпусниця» Пі 
(тут дано тлумачення латинською мовою 
з позначкою «растение»), блядство, бля- 
дувати, вйблядок «байстрюк»;— р. блядь 

«повія», др. блядь «обман; повія», блясти 
«помилятися; розпусничати»; п. [Ь1§СІ2ІЄС] 

«говорити не до речі, верзти», ч. ст. 
Ьіезіі «верзти», вл. Ьіесіхіс «базіка¬ 
ти, верзти», нл. Ьіаба «базікання; 
плітки», полаб. ЬГфсІа «марить; бачить 
уві сні», схв. Ьіезіі, Ьіесіііі «говорити 
дурниці, ганьбити», слн. Ьіезіі «марити, 
верзти», стел, еладь. «базікання, марен¬ 
ня; єресь; розпуста»; — псл. Ь1§сі-, по¬ 
в’язане чергуванням голосних з ЬІ^бь 
«блуд»; — споріднене з лит. Ьіезіі «за¬ 
мішувати (їжу)», Ь1«£зІіз «темніти, смут¬ 
ніти», лтс. Ьіепзііез «недобачати», гот. 
Ьііпсіз «сліпий», двн. Ьііпі «тс.», дангл. 
Ьіипсігеп «збовтувати, змішувати»; іє. 
*ЬЬ1епсіЬ- «блудити; погано бачити».— 
Шанский ЗСРЯ І 2, 144; Фасмер І 180; 
Преобр. І 31; МасЬек Е5.ІС 56; Зкок І 
173—174; ЗССЯ 2, 114—115; 31. ргазі. 
І 258—259; Засіп,— Аііг. УМД. І 340— 
342; Вегп. І 61; Вгііскпег 31; Ілбеп 5іи- 
сііеп 76—77; Рокогпу 157—158,—Пор. 
блуд. 

блякнути, [блякувати] «линяти», [бла¬ 
кувати] «тс.» Я, бляклий, блякуватий, 
бляклість, збляклий, побляклий; — бр. 
блякнуць, п. Ьіакп^с, Ь1ако\уас «бляк¬ 
нути», вл. Ьіак «блідість, бляклість»; — 
вважається запозиченням з польської 
мови, в якій форма з Ь1 а- замість очіку¬ 
ваного *Ь1е- відповідно до укр. блекну- 
ти, р. блекнуть пояснюється як резуль¬ 
тат впливу з боку Ьіабу «блідий» (Вегп. 
І 63); лит. пиЬІіекІі «блякнути» вказує 
на можливість поряд з формою псл. 
Ьіькпдіі, збереженою в укр. блякнути, 
р. блекнуть, паралельної форми псл. 
*Ь1екп9Іі з основи *ЬЬ1оІк-, похідної 
від того самого кореня іє. *ЬЬе1-/ЬЬ1-, 
який зберігається і в словах білий, блек- 
нути, блиск, блідий.— Шанский ЗСРЯ 
І 2, 137; Фасмер — Трубачев І 173; 
Преобр. І 29; ЗССЯ 2, 112—113; 51. 
ргазі. І 274—275; Засіп.— Аііг. УЛУЬ. 
І 141 —142; Регззоп Веііг. 929; Рокогпу 
157.— Пор. блекнути. 

[бляск] «блиск», ст. бляскт> «блиск; 
розкіш» (XVII ст.); — бр. бляск; — за¬ 
позичення з польської мови; п. Ьіазк, 
як і нл. ст. Ьіазк, походить від прасло¬ 
в’янського варіанта основи *Ь1езк- 
(<*Ь1оізк-), збереженого також у др. 
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блят бобйль 

бліскь, укр. [бліеск1.— Лигкосузкі ЛР 
41/2, 118; ЗЬашзкі І 34.— Пор. блиск. 

[бляті «ткацьке бердо; пластина; дош¬ 
ка для малювання; дошка стола» Ж, 
[блятівнйк] «бердник», ст. блят «плита; 
плоска тарілка» (XVIII ст.); — п. Ьіаі 
«верхня дошка стола, верстата», вл. Ьіо- 
1а «пластина»; — через польську мову 
запозичено з німецької; нвн. Віаіі «лист, 
дошка, бердо» споріднене з днн. гол. 
дат. шв. Масі «лист; лезо», дангл. Ьіаесі, 
англ. Ьіагіе «лезо; довгий лист», дісл. 
ЬІасГ, двн. Ьіаі «цвіт», лат. Поз «квіт¬ 
ка». — Шелудько 22; 5Ш І 163; К1и§е— 
Міігка 81, 86. - - . - 

бляха «жерсть; [полиця Дз]», бляхар, 
бляхарня, бляхйрство, [бляхівка] «літ¬ 
рова бляшанка», бляшанка, [бляшка] 
«мірка на горілку, децилітр» ЕЗб 4, 
[блехлик] «бляшана мірка» ВеУг, [блеш- 
ник] «тс.» ВеУг, [бляхбваний] «критий 
бляхою; карбований» Пі, бляшаний, 
[бляхувати] «оббивати бляхою», ст. бля¬ 
ха «зброя (XV ст.); жерсть (XVII ст.)»; — 
р. бляха «металева пластинка», бр. 
бляха «жерсть», п. ЬІасЬа, ч. рІесЬ, слц. 
ЬІ'асЬ, рІесЬ, вл. нл. ЬІасЬ «тс.», болг. 
блех, блях «жерсть; пряжка», бляха «ме¬ 
талева пластина на осі колеса»; — через 
польську мову запозичено з німець¬ 
кої; свн. ЬІесЬ, нвн. ВІесЬ, спорід¬ 
нене з дісл. ЬІік «сітка шолома», псл. 
Ьіьзкь, укр. блиск; непереконливою бу¬ 
ла спроба (Соболевский ЖСт 1892/2, 
124) пов’язати з фр. р^ие «пластинка, 
бляха з номером».— Дзендзелівський 
УЗЛП 21; Шелудько 22; РісЬЬагсІі 35; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 146; Фасмер І 180; 
Преобр. І 32; 2аг§Ьа ІР 41/1, 5; Вгііск- 
пег 28; Засіп.— Аііг. У\УЬ. І 338—339; 
Вегп. І 59; КІи£Є—Міігка 82, 83.— 
Див. ще блиск. 

бо (сполучник причини; підсилю¬ 
вальна частка); — бр. др. бо, п. Ьо 
«тс.», ч. слц. нл. ст. схв. ст. Ьо «тому що», 
стел, во «тому що; отже»; — псл. Ьо, 
один з формальних варіантів займенни¬ 
кового кореня Ь-, того самого, що і в 
сполучнику ба; пов’язання з хет. та 
«або» (МасЬек Е5.ІС 58) необгрунтова¬ 
не.— 5Іа\узкі І 37—38; ЗССЯ 2, 141— 
142; 81. ргазі. І 285—286; Засіп.— Аііг. 

\ПУЬ. І 59—61; Вегп. 165; Абаев ИЗСОЯ 
І 229.— Див. ще ба1. 

[бобалька] «вид галушки», [бобаль- 
чакй] «тс.» (мн.); — слц. [ЬоЬаГку] «пе¬ 
чені або варені пампушки»; —очевидно, 
похідне утворення від псл. ЬоЬь «біб»; 
пор. ч. ЬоЬиІе «кулястий (невеликий) 
плід».— Див. ще біб. 

[бобачик] (бот.) «підмаренник, Оаіі- 
иш уегит Б.»; — очевидно, похідне від 
др. бобг «біб» у зв’язку з круглою фор¬ 
мою плодів, у більшості різновидів рос¬ 
лини відкритих, або з круглими наро¬ 
стами на стеблі, які викликаються яй¬ 
цекладкою комарика Сесуботуіа ОаЬіі; 
пор. ч. (мор.) [каЬаска] «підмаренник». 
— Нейштадт 402—404.— Див. ще біб. 

бобер (зоол.) «Сазіог їіЬег», [бібр, 
бобрб], бобрйця «самка бобра» Я, бобро- 
вйк «мисливець на бобрів», бобрбвник 
«тс.», бобрбвина «м’ясо бобра» Я, бобро¬ 
вім а (фарм.) «бобровий струмінь» Ж, 
[бобрбвка] «шапка з бобра» Я; — р. бобр, 
бобер, бр. бабер, др. бобрь, п. ЬоЬг, 
ЬоЬег, ч. вл. нл. ЬоЬг, слц. ЬоЬог, болг. 
боб'ьр, схв. ЬоЬг, ЬоЬаг’ дабар, слн. 
ЬоЬег; — псл. ЬоЬгь, ЬеЬгь, ЬьЬгь; — 
споріднене з лит. ЬеЬгаз«бобер», ЬеЬгйз, 
сх.-лит. ЬаЬгаз, лтс. ЬеЬгз, прус. ЬеЬгйз, 
двн. ЬіЬаг «тс.», дінд. ЬаЬЬгй- «коричне¬ 
вий; крупний іхневмон», ав. Ьа\уга- 
(Ьасугі-) «бобер», лат. ІіЬег, їеЬег «тс.»; 
іе. *ЬЬеЬЬги- є результатом неповного 
подвоєння кореня *ЬЬег-, який зберіга¬ 
ється в укр. бурий, лит. Ьегаз «бурий» 
та ін.— Критенко Вступ 510, 544; Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 2, 147; Фасмер І 180—181; 
Преобр. І 32; Откупщиков 183; Зїатл зкі І 
40; МасЬек ЕЗКЇ 59; ЗсЬизіег-§е\ус 46— 
47; БЕР І 60; ЗССЯ 2, 145—146; Берн- 
штейн Очерк 1974, 247; 51. ргазі. І 290— 
291; Зккерт ВСЯ І 107—109: Засіп.— 
Аііг. ^\\Д. І 150—151; Вегп. 1 47; 
Топоров І 203—205; Рокоту 136. 

[ббберки] «котики» (на дереві) ВеНЗн; 
— не зовсім ясне; може бути пояснене як 
похідне від бобер (пор. інші назви того ж 
суцвіття, похідні від назв тварин; ко¬ 
тики, базьки і под.) або як афективне 
утворення, паралельне до [бамбульки] 
«кульки, бутони». 

бобйль «одинокий чоловік; (іст.) бід¬ 
няк»; — бр. бабьіль, п. ЬоЬуІ, ЬоЬуІ 
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(з бр.); — запозичення з російської мо¬ 
ви; р. бобйль остаточного пояснення не 
дістало; пов’язувалося з шв. ст. ЬоаЬбІе 
(ЬоаЬуІе) «селянин-орендар» (Міккоіа 
ВегііЬг. 89), з лит. ЬишЬіІаз «батрак; 
ледар» (Міккоіа АВ 50) тощо; Фасмер 
(І 181) звертає увагу також на нез’ясо- 
ване рум. ЬоЬїІса «вид танцю», ЬоЬІІпіс 
«настурція».— Шанский ЗСРЯ І 2, 
147—148; Преобр. І 32—33; ЗСБМ 1 
258. 

бобир (іхт.) «йорж, Асегіпа сегпиа 
Б.», [бобір] «коблик, Сургіпиз £оЬіо» 
Мо, [бббур] «йорж»'ЛЧерк, [бубар] «тс.», 
[бубйр] «тс. Берл; вид риби Ва»; — р. 
[бобйрь] «коблик; йорж», [бубирь] 
«йорж», п. [ЬоЬуг] «йорж» (з укр.); — 
задовільного пояснення не має; слід 
врахувати нез’ясоване болг. бобой «вид 
річкової риби», бабой «тс.» (БЕР Т 59), 
укр. [бабець] «бичок, ОоЬіиз», [бабик, 
Ьаб'юк], п. ЬаЬес «тс.». 

бобівник1 (бот.) «трифоль, Мепуап- 
ІЬез Ігіїоііаіа Б.; [вероніка поручайна, 
Уегопіса ЬессаЬип§а Б.] Ж», [бобдвник] 
«МепуапІЬез ігіїГоїіаіа»; —р. [бобдвник] 
«МепуапіЬез ігіїоііаіа», бр. бабок, [бобік, 
бабоунік], п. ЬоЬошіік, [ЬоЬгек] «тс.», ч. 
слц. [ЬоЬоупік] «вероніка», болг. бобов- 
ляк, слн. ЬоЬбупік, ЬбЬоуес «тс.»;—псл. 
ЬоЬоУьпікь, похідне від ЬоЬь «біб»; назва 
зумовлена подібністю листків цих рос¬ 
лин до бобових.— Меркулова 36—37; 
МасНек .Іт. гозії. 213.— Див. ще біб. 

[бобівник2] (бот.) «сусак, Виіошиз иш- 
Ьеііаіиз Б.»; — р. [бобдвник] «тс.; калю¬ 
жниця, СаІШа раїизігіз Б.; білокриль- 
ник болотний, Саііа раїизігіз», бр. [ба- 
боуник] «білокрильник болотний»;— оче¬ 
видно, результат видозміни форми *боб- 
рівник, похідної від бобер, як назви 
болотяних і водяних рослин (біля яких 
водяться бобри), зближеної з назвою 
бобівнйк, що здавна означає рослини 
МепуапіЬез ігіїоііаіа і Уегопіса Ьесса- 
Ьип§а, також болотяні або водяні; пор. 
р. [бобрбвник] «бобівник, МепуапіЬез 
ігііоііаіа Б.», бр. [бабрбунік, бобрик], 
п. ЬоЬгек, ч. [ЬоЬгек] «тс.», які зазнали 
протилежної звукової зміни (з давнішого 
ЬоЬоУьпікь, очевидно, під впливом нім. 
ВіЬегкІее «тс.», букв, «боброва конюши¬ 

на»).— МасЬек Лш. гозії. 183.— Пор. 
бобряк. 

бббка «спортивна блуза Л; літня со¬ 
рочка з короткими рукавами; [зимова 
чоловіча сорочка з застібкою на змійці! 
МСБГ», [бубка] «спортивна блуза» Л; — 
очевидно, запозичення з російської мо¬ 
ви; р. [бобка] «сорочка, дитяча сорочка», 
[ббба] «дитяча сорочка», [бобанька] 
«тс.» може бути пов’язане з [бббка] 
«дитяча іграшка», бр. бббка «кругла 
цятка на матерії, кулька; зернина бобу», 
що зводяться до боб «біб».— Див. ще 
біб. 

[боббвх] (виг.) «шубовсть»;— звуко¬ 
наслідувальне утворення, аналогічне до 
бовть, шубовсть, бр. боук, рос. бултих 
і т. д. 

[бобок] (бот.) «лаврова ягода» Мак, 
бобкй «тс.» (мн.), [бобкбвець] «лавр, 
Баигиз поЬіііз» Г, Ж, бобкбвий «лавро¬ 
вий», [бабкбвий] «тс.» Ме; — р. бобкй 
«лаврові ягоди», бр. бабкі «тс.», п. ч. 
ЬоЬек «лавр», слц. ЬоЬок «тс.»; — похід¬ 
ні утворення від біб (< ЬоЬь); назва 
зумовлена характером плодів лавра — 
невеликих овальних кістянок; збере¬ 
ження кореневого о замість закономір¬ 
ного і викликане, очевидно, впливом, 
польської мови.— Див. ще біб. 

боббна—див. забобон. 
бобрик1 «вид сукна з стоячим ворсом», 

бобриком (присл.) «чоловіча коротка 
стрижка з стоячим волоссям спереду»; — 
р. бобрик, бр. бббрик, ч. ЬоЬгік (з 
рос.); — запозичення з російської мови,, 
в якій утворено від назви бобр, бобер 
за подібністю до бобрової шерсті. 

Ібобрик2] «саморобна мідна бляшка 
у вигляді гудзика», [ббблик] «плід кар¬ 
топлі після цвітіння; овечий послід; 
кулька, балабончик, невеликий круглий 
предмет» МСБГ; — очевидно, похідні 
утворення від біб (див.). 

[бобряк] (бот.) «латаття, ИушрЬаеа 
аІЬа Б.» Мак; — очевидно, пов’язане з 
бобер як назва водяної рослини, що мо¬ 
же рости там, де водяться бобри.— Див. 
ще бобер.— Пор. бобівник2. 

бобчук (бот.) «дикий мигдаль, Ату£- 
баїиз папа», [бобівнйк] «тс.» Ж; — Р- 
[бобдвник] «тс.»; — похідне від біб; наз¬ 
ва зумовлена характером плодів, подіб- 
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них до бобів (пор. р. полевьіе, калмьщкие 
орешки «тс.»).— Див. ще біб. 

[ббб’ястий] (про смушок) «з велики¬ 
ми слабими завитками»;—п. ЬоЬіазіу 
«подібний до бобу», слн. ЬбЬазі «тс.»; — 
похідне від слова біб, утворене на основі 
подібності форми завитків до великих 
зернин бобу.— Див. ще біб. 

бов (вигук для передачі глухого 
звуку, дзвону), бовк (вигук для передачі 
звуку при падінні важкого тіла), бов¬ 
кати «глухо звучати; необдумано гово¬ 
рити», [бовкалоІ «язик у дзвона, било; 
дурний балакун», [перебовком] «пере¬ 
дзвонюючи» ;—з ву кон ас л іду вал ьн і утво¬ 
рення, аналогічні до бр. [бовк\ «шу¬ 
бовсть», [бовкаць] «шубовтати». 

бовван «ідол, кумир, істукан; [хвиля 
Пі]», [болван] «ідол» Ж, [болван Ж. бу¬ 
вай] «тс.», [буванець] «колодка для роз¬ 
тягування шапок», бовваніти «виднітися 
в далині», [бованіти, бовванячити, бо- 
ванячити, буваніти] «тс.»; — р. болван 
«ідол; дурень», бр. болван «тс.», др. 
б'ьл'ьвань «пень, стовп, колода, йолоп, 
ідол», болвань, бл-ьвань, бал'ьван'ь «тс.», 
п. Ьаїмщп «ідол; снігова баба; колода; 
йолоп; клуб; велика хвиля», ч. Ьаіуап 
«скеля», [Ьіуоп] «дурень, йолоп», слд. 
Ьоіуап «йолоп, ледар», болг. балван 
«скеля», болван «тс.», схв. балван «ідол; 
колода, брус», Ьоіуап «ідол», слн. Ьаі- 
уап «брила», Ьоіуап «тс.»; — псл. Ььі- 
уапь, Ьоіьуапь, Ьаіьуапь; —запозичен¬ 
ня з тюркських мов, можливо, подвійне; 
пор., з одного боку, дтюрк. ЬаІЬаІ «на¬ 
могильний камінь, пам’ятник» і, з дру¬ 
гого, каз. балуан «борець», кирг. бал- 
бан «тс.», сх.-тюрк. раїуап «борець, си¬ 
лач, герой», узб. полвон, [раїуап], тур. 
раЬІіуап «тс.», що походить від перс. 
ра'ЬІіуап «герой, борець», пов’язаного 
з райіи ..«сила, хоробрість; бік»; менш 
переконлива думка (Ильинский ИОРЯС 
24/1, 115; Шанский ЗСРЯ І 2, 154—155; 
Тогр, 266) про утворення від гаданого 
псл. *Ьа1у, *Ьа1ьУЄ, яке мало б бути 
спорідненим з дісл. Ьиіг «стовбур, ту¬ 
луб», Ьоіг «тс.», свн. Ьоіе «дошка», нвн. 
ВоЬІе «брус» і т. д.; безпідставними є 
єпроби (Рге11\УІІ2 342; Мегіп^ег ІР 17, 
159) пов’язати з гот. Ьа1\уау-езеі «злість», 
ЬаІ\у]ап «мучити», гр. ф^Яод, фГ|Я6д 

«облудний» або через посередництво шв. 
Ьиіуап «солом’яне опудало» з ірл. Ьаі- 
Ьап «тс.» (Зкбісі 12—13), оскільки шв. 

Ьиіуап, як І нім. [ВаІЬаЬпІ «тс.» самі є 
запозиченнями з східних мов; непри¬ 
йнятною залишається давня спроба 
(Мікі. ТЕІ, Иасіїїг. 1, 10; 2, 81) виве¬ 
дення від тюркського ЬаІаЬап «великий, 
товстий».— Фасмер—Трубачев І 186— 
187; ЗССЯ 3, 121—122ЇДмитриев 530; 
Корш ИОРЯС 8/4, 2—6; 11/1, 46; Мелио- 
ранский ИОРЯС 7/2, 280; 10/2, 68; 
Магоп РЕЗ 43, 91—92; 51, ргазі. І 
187—188; Засіп.— Аііг. УШЬ. І 482- 
484; Менгес 87—91; ЬокоізсЬ 129. 

[бовгар] «пастух худоби, волів», ібов- 
гаркаі «загін для худоби, загорода», 
ст. бовгарь (XVII ст.); — п. [ЬоиЬаг] 
«пастух»; — запозичення з румунської 
мови; рум. Ьоиаг (Ьоаг) «пастух» (молд. 
боуар «тс.») походить від лат. Ьоуагіив 
«бичий, воловий», в основі якого лежить 
лат. Ьоз (Ьоуіз) «бик», споріднене з псл. 
£оу§с!о «худоба».— Шаровольський 36. 
заходозн. 55, 63; ЗсЬеІибко 127; Уіпсепх 
9.— Див. ще гов’єдо. 

[бовдур1] «димар; густий клуб диму, 
густа хмара; бовван, неотеса, йолоп», 
бдвдуршпися «здійматися високими стов¬ 
пами» (про дим); — р. [бдлдирь] «ди¬ 
мар», [булдйрь] «будинок на белебні; 
димар»; — неясне; виведення від чув. 
рзісізг «прибудова біля хатини; літня 
кухня», раї «дерев’яний димар» (Разапеп 
РІІР 26, 136; Кравчук ЛБ VIII 68; 
Фасмер І 187, 238) з погляду географіч¬ 
ного поширення слова є занадто сум¬ 
нівним; може бути зіставлене з [болдйга] 
«кам’яна брила» (див.). 

[бовдур2] «рибальська жердина, 
бовт»; — результат видозміни слова 
бовт «тс.», викликаної звуковою подіб¬ 
ністю до бовдур1 «димар; йолоп»; безпід¬ 
ставно ототожнювалось (Кравчук ЛБ 
VIII 68) з бовдур1 «димар».— Див. ще 
бовдур1, бовтати. 

бовкун «запряжений одинцем віл; 
великий сніп очерету»; — р. [бовкун] 
«запряжений одинцем віл», [болкун] (про 
волову упряжку); —неясне; вважалося 
утвореним за допомогою суфікса -ун 
від рум. Ьои (молд. бду) «віл» (Шаро- 
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вольський 36. заходозн. 55; Сіогапезси 
100—101); виводилось також із префікса 
об- і основи дієслова волоктй (Фасмер І 
188; Кравчук В Я 1968/4, 127). 

[бовт] «склепіння ВеУг; магазин Дз 
Атл Ь, [бовта] «купецька ятка» Шух, 
[ібовтйр] «купець» Шух, [бовташ] «кра¬ 
мар» УЛГ, [бовдованя] «склепіння» ЕЗб 
4; — запозичення з угорської мови; уг. 
Ьоіііу «склепіння», Ьоіі «магазин, крам¬ 
ниця» походить від іт. уоііа «склепіння», 
яке зводиться до лат. уоіа «тс.» (уоіуо 
«обертаю, кручу»), спорідненого з укр. 
валяти, р. волна.— Дзендзелівський 
Доп. УжДУ 4, 61; Лизанець НЗ УжДУ 
26, 119; Вагсгі 23; МИТЕЗг І 335; Таї¬ 
сіє — Ноїш. II 825, 832—833. 

бовтати, бовт «жердина з порожнис¬ 
тим потовщенням на кінці, якою зага¬ 
няють рибу в сітку; палка для розмішу¬ 
вання рідини; [зіпсоване яйцеЛЧерк]», 
[бовта] «жердина для полохання риби» 
О, [бовтач, бовч Я, Ж, болт Берл] 
«тс.», [бовтало] «палка для розмішуван¬ 
ня» Я, бовтанка «розбовтане пійло», 
[бовтиця] «підвісна прикраса», [бовтй- 
ще] «болт» Дз, [болтйще] «тс.», бовгпуш- 
ка «вид яєчні; [глечик для води ЯЬ, 
[бдвтень] «зіпсоване яйце» Я, [бовтйиі 
Я, бовтбк, бовтун, бовтюк, бовтяк Я] 
«тс.», [бовтуха] «рибальська снасть» Л, 
бовть (вигук на позначення одноразо¬ 
вого збовтування), [вйбовт] «вибоїна в 
річці» ВеНЗн, розбовток «бовтун»; — 
р. болтать «бовтати; базікати», бр. 
боутаць, п. Ьеііас «бовтати; белько¬ 
тати»; — псл. *Ьь1іаІі; — споріднене з 
лит. Ьіїйеіі «лунко звучати, стукати», 
дат. Ьиібге, шв. Ьиііа «стукати», снн. 
Ьиісіегеп, нвн. ройегп «тс.»; іє. *ЬЬе1- 
звукомасл іду вального походження.— 
Шанский ЗСРЯ І 2. 158: ФасмеоІ 190; 
Преобр. І 35;- ЗССЯ 3, 119—120; 51. 
ргазі. І 284; Задп,— Аііг. У\УЬ. І 170— 
171; Вегп. І 118; К1и§е—Мііяка 559. 

Ібовчі «ковбаня в річці» ВеУг, [ббв- 
чик] «вимита водою калюжа» ВеУг; — 
п. Ьеїі «вир, ковбаня», Ьеік, Ьеісгак 
«тс.»,слн. Ьоі і «прірва, вир»;—вважаєть¬ 
ся пов’язаним з бовтати як звукона¬ 
слідувальне утворення.— Балецкий 51. 
зі. 4, 400.— Див. ще бовтати. 

бог1 «господь», біг, бі, божок «ідол», 
[богйця], [божйця] «ікона з жіночим 
зображенням» Ме, боженя, божество, 
божнйця «полиця (тумбочка) для ікон; 
церква», [біжнйця] «тс.», божник «поли¬ 
ця для ікон», [біжнйк] «тс.», [боговйк] 
«продавець ікон» Я, [божка] «богиня; 
піст Ж; божіння Г», божба «божіння, 
клятва», біжбй, [божотва Я] «тс.», 
[божкар] «святенник», [божі/ха] «той, хто 
часто божиться» Я, [бозюн] «святенник, 
богомільний» Я, божий, божеський, бо¬ 
жественний, богувати «бути богом; чак¬ 
лувати; [лаятися в бога Дз]», божестви¬ 
ти, [божйти] «брати присягу» ВеУг, 
божитися, божкати Я, [божкувйти] 
«постити», безбожник, збезбожніти Ж. 
[набІжливІсть] «набожність» Ж, [набіж- 
ний] Ж, набоженство «богослужіння», 
[набожник] «рушник до ікони», набож¬ 
ний, [незбожний] «безбожний», обожа- 
тель, обожати, обожнювати, обожу¬ 
вати, побожний; — р. бр. болг. м. бог, 
др. богть, п. слн. Ьо£, ч. ЬйЬ, слц. ЬоЬ, 
вл. ЬоЬ, нл. Ьо§, полаб. Ьй£, схв. бог, 
стел, еогк; — псл. Ьо£ь; — споріднене 
з дінд. ЬЬа^аЬ «наділяючий, податель, 
пан, владика», ЬЬщаіі, ЬЬа]аіе «наді¬ 
ляє», ав. Ьа^а «господь, бог», Ьа%$аШ 
«бере участь»; можливо, через давніше 
значення «майно, їжа» пов’язане з укр. 
[бог] «шлунок, рубець», богун «тс.», 
гр. фауєГт «їсти, пожирати», алб. Ьа- 
£еіі «велика рогата худоба»; неоднора¬ 
зово висловлювана думка про пряме 
запозичення з іранських мов (Корш 
Сб. Сумцову 53; Миккола РФВ 48, 278; 
Зоїшзеп К2 34, 49; Мозгупзкі Р2ІР 
92—93 та ін.) не витримує критики.—Ко- 
ломієць УЛМШ 1967/6, 12; Критенко 
Вступ 523; Трубачев Зтимология 1965, 
10—11, 25—ЗО; Филин Образ, яз. 140— 
141; Шанский ЗСРЯ І 2, 148; Фасмер— 
Трубачев І 181 —182; Зализняк ВСЯ 6, 
34; Преобр. І 33—34; Зіахузкі І 40; Вгії- 
екпег 33—34; МасЬек Е5.ІС 75; Зкок І 
179; Иикоуа 2Ї51 24, 11—13; ЗССЯ 2, 
161—163; 51. ргазі. І 296; Засіп.— Аііг. 
У\¥Ь. І 361—363; Вегп. І 67.—Пор. 
бог2, бажок, збіжжя, небіж, небіжчик, 
убогий. 

[бог2] «шлунок; перше відділення 
шлунка жуйних тварин, рубець» Ж, 
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[богун, богиня ВеУг] «тс.», [божок] «сви¬ 
нячий шлунок» Г, Ж, [богук] «начинений 
свинячий шлунок» ЛексПол, [бігун] 
«сальцесон, копчена ковбаса» ВеЗн; — 
споріднені з бажок «шлунок» і збережені 
в українській мові слов’янські відповід¬ 
ники до гр. фаусо «їм, пожираю», яке 
через давніше значення «їжа, майно, 
доля» може бути споріднене з бог1; 
спроба витлумачити божок як запози¬ 
чення з румунської мови (Уіпсепг 2) 
позбавлена підстав, оскільки саме рум. 
Ьо]ос, Ьо]о§ «легені, нутрощі», молд. 
божок, божог «тс.» не може бути пояснене 
інакше, як запозичення з української 
мови.— Коломієць УМЛШ 1967/6, 12.— 
Див. ще бог1. — Пор. бажок. 

[богад] «посад, посаг, місце для мо¬ 
лодих» (на весіллі); — неясне; можливо, 
пов’язане з багатий — пор. [богаття] 
«багатство, придане» ЛЧерк. 

[богаділати] «благати, дуже просити» 
О, [богоділати] «тс.» О; — утворення 
на основі давньоруського виразу бога 
дЬля «бога ради»; пор. схв. богара- 
дити «жебракувати» з бога ради.— Пор. 
богадільня, богарадити. 

богадільня «будинок для бідних»; — 
бр. богадзельня; — запозичення з ро¬ 
сійської мови; р. богадельня утворилось 
на основі давнього виразу бога д'Ьля 
«бога ради».— Шанский ЗСРЯ І 2, 148; 
Фасмер І 182.— Пор. богаділати. 

[ббґар] «жук, хрущ» ВеНЗн, ВеУг; — 
запозичення з угорської мови; уг. Ьо§аг 
«жук» етимологічно неясне.—МІЧТЕЗг 
І 321. 

[богарадити] «виявляти доброчин¬ 
ність, (матеріально) підтримувати», [збо- 
гарадитися] «виблагати»; — р. [богарад- 
ньій] «жебрак», схв. богарадити «жебра¬ 
кувати»; — складне утворення на ос¬ 
нові виразу бога ради.— Фасмер І 182; 
ба^іс АІЗІРЬ ЗО, 458—459.— Див. ще 
бог, ради. 

ібогастїйник] «польовий жайворонок, 
Аіаиба агуепзізЬ.» ВеНЗн, [богостійник] 
«тс.»; — неясне утворення, можливо, ре¬ 
зультат видозміни форми *богаспівник. 

богатир «герой», богатйрсгпво, ст. 
багатьірь «герой, муж великої сили» 
(XV ст.), богатьірь «тс.» (XVIII ст.); — 

р. богатьірь, др. богатьірь, богатурь, 
п. ЬоЬаіег, ЬоЬаіуг (з укр.), ч. ЬоЬаІ^г 
(з рос.), слц. ЬоЬаііег, болг. богатир 
(з рос.), схв. богатїір (з рос.); — запози¬ 
чення з тюркських мов; дтюрк. Ьауаіиг 
«герой», споріднене з тур. ЬаЬасїіг «хо¬ 
робрий, герой», чаг. Ьаіиг «смілий, воє¬ 
начальник», шор. ра^аііуг«герой» та ін., 
походить від перс. ЬаЬабиг «силач».— 
Шанский ЗСРЯ І 2, 149; Фасмер І 183; 
Преобр. І 33; Корш ИОРЯС 7/1, 45; 
Вгйскпег 34; Засіп.— Аііг. V\^/Ь. І 374— 
375.— Пор. багатий. 

Ібоґач] «хліб, малай, пиріг» ЕЗб 4, 
[богаж] «тс.»; — запозичення з угор¬ 
ської мови; уг. ро^асза «тс.» походить 
від схв. погана «прісний хліб, корж», 
яке разом з болг. погана, м. погана «тс.», 
слн. ро^аса «булка» зводиться до іт. 
Іосассіа «пшеничний корж», що похо¬ 
дить від пізньолат. Іосасеа «коржик», 
утвореного від лат. їосиз «вогнище, во¬ 
гонь».— ЕЗб 4, 235; Вагсгі 245; Младе- 
нов 437; Мікі. Е\У 254; ВаШзіі—Аіеззіо 
1673.— Див. ще фокус. 

Богдан, Богдана, [богданка] «дочка, 
богом дана»; — р. Богдан, бр. Богдан, 
[богдан] «підкидьок», п. Ьо^бап, ЬоЬбап 
(з укр.) «дорогий, кавалер», ч. слц. ВоЬ- 
бап, м. богодан «богом даний», схв. бо- 
годйн «богом даний», Во§бап; — спіль¬ 
нослов’янське власне і загальне Ім’я, 
утворене з основи іменника Ьо£ь і діє¬ 
прикметника бапь від дієслова баїі; 
на думку Мілевського (І Мі^бгуп. 31а- 
\уізі. копі, опотазі. 243—244), псл. 
*Во£обапь походить як запозичення- 
калька від мідійсько-скіфського Ва§а- 
баіа (дперс. Ва£а-ба1а).— Див. ще бог1, 
дати. 

богила (бот.) «АпіЬгізсиз Ноїїт.» Г, 
Ж, [бугиль] «тс.» Ж, бугйла «тс. Г, Ж; 
[болиголов, Сопіит тасиїаіит Ь. 
Мак]», [буглав] «болиголов», [булав] «тс.» 
Мак; — р. [богула] «таволга, Зрігаеа пі- 
тагіа; таволожник, Агипсиз зііуезіег», 
[багуля] «отруйний, лікарський гриб», 
Ібагульньїй] «терпкий, гострий; отруй¬ 
ний, одурманюючий»; — очевидно, по¬ 
хідне від основи псл. Ьо£- «поїдати, по¬ 
жирати», збереженої в укр. [бог] «шлу¬ 
нок», [богун] «тс.» і спорідненої з гри 
фаусо «пожираю»; щодо розвитку зна- 
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чення пор. р. яд від псл. ^зіі (*]есі-ії); 
пізніше зазнало впливу з боку складного 
слова болйголов.— Пор. бог2,болиголов, 

богме, богмйтися — див. бігме. 
[богорожник] (бот.) «берека, $огЬиз 

іогшіпаїізСгіг. (Ругоз Іогтіпаїіз ЕЬгЬ.); 
глід, ЗогЬиз агіа Сгіг. (Сгаіае^из агіа 
Б.)», [богорошник] «горобина, ЗогЬиз аи- 
сирагіа Б.» Мак, [богошник] «берека; 
глід» Пі; — р. [богорожник] «вид гло¬ 
ду, Сгаіае^из Іогтіпаїіз», п. Ьогогогес 
«берека; рослина з родини метеликових, 
гуньба, Тгі§опе11а»; — не зовсім ясне; 
очевидно, утворене з основ слів бог1 
(або бог2) і ріг (го£-) з огляду на те, що 
відповідні рослини покриті колючками; 
може розглядатись і як результат ви¬ 
дозміни форми [боярйшник] «глід».— 
3\¥ І 194.— Див. ще бог1, бот2, боя¬ 
рйшник, ріг. 

[боґрач] «малий казан, дійниця» ЕЗб 
ЗО; —запозичення з угорської мови; 
уг. Ьо^гасз «казан» походить від тур. 
Ьакга9 «мідний черпак, казанок».— 
МІМТЕЗх І 323; Вагсгі 22.— Див. ще 
бакрач. 

[богун1] «жердина для сушіння ри¬ 
би»; — можливо, пов'язане з крим.-тат. 
Ьа^ «вірьовка, шнурок» або Ьо^ип (Ьо- 
§ит) «сустав, коліно; сув’язь». 

богун2— див. бог2, 
бодай «нехай би, щоб; хоч би», 

[бода О, богдай] «тс.»; — бр. бодай, [баг- 
дай], п. Ьоба], Ьо^ба] «тс.», ч. Ьосіе] 
(бажальна частка, стверджувальна ча¬ 
стка та ін.), ст. ЬоЬсІеіг, ЬоЬсіе]І', слц. 
Ьосіа] «щоб», ЬоЬсІаі «тс.», нл. ст. ЬоДа];— 
поширене в північних слов’янських мо¬ 
вах утворення, яке виникло на грунті 
давнього словосполучення бог дай «бог 
нехай дасть».— Булахау Веснік БДУ 
1971/2, 60; Засіп.— Аііг. У\¥Ь. І 363.— 
Див. ще бог1, дати. 

бодак, бодачник, бодяк —див. будяк. 

[бодванка] «продовгуватий шап¬ 
лик»; — очевидно, результат видозміни 
запозиченого нвн. Вабечшппе «ванна», 
утвореного з основи дієслова Ьабеп «ку¬ 
пати», спорідненого з нвн. ЬаЬеп «парити», 
Ьаскеп «пекти», гр. срсЬусо «жарю, палю», 
укр. багаття, та іменника \Уаппе «ван¬ 
на».— Див. ще багаття, ванна. 

[бодлак] (бот.) «чортополох, Сагсіииз 
Ь.; жовтозілля, Зепесіо Б.; крушина, 
КЬатпиз ігап^иіа Б.» Мак, Г, [бодлак 
дикий] «водяні горіхи, Тгара паіапз Б.» 
Мак, [бодлаччя] (зб.), [бодляк1 «чорто¬ 
полох; осот» Мак, [будляче] (зб.) Ж; — 
р. [бодлак] «терен, Ргипиз зріпоза Б.; 
крушина»; — вважається (Засіп.—Аііг. 
У\УЬ. І 373) запозиченням з польської 
мови з огляду на звукосполучення дл 
(як у тубіо); алеп. Ьосіїак «чортополох», 
ст. «миколайчики польові, Егуп^іит 
сатрезіге Б.», як і ч. Ьосіїак «чортопо¬ 
лох», слц. ЬобІ’ас «тс,», не є закономірним 
утворенням Із суфіксальним сії, бо звук 
б належить у цій формі до кореня Ьоб-; 
таким чином, ідеться про утворення з 
рідкісним складним суфіксом -іак-, у 
якому немає нічого специфічно поль¬ 
ського.— Див. ще будяк. 

боднути, бодлйвий, бодян, бодячий, 
бодь — див. бостй. 

бодня «діжка з кришкою; різновид 
вулика Г; верхня частина воза з дощок 
МСБГ», Іббденка] «барильце О; мас¬ 
ничка ДзАтл II», [боденча] «посуд на 
горілку» О, [боденча] «масничка, посу¬ 
дина для збивання масла», [ббднар Г, 
О], бондар, [боднйк] «велика дубова 
колода» Я, [боднаренко], бондаренко, 
[боднарйна Ж, боднарівна ЖІ, бондарів¬ 
на, [боднарйха], бондарйха, бондарка 
«бондариха», бондарня, бондарство, бон- 
дарча, бондарчук, бондарний, [боднари¬ 
ти], бондарювати, ст. бодня (1564), 
бондар (XVII ст.); — р. [бодня] (можли¬ 
во, з укр.), п. Ьебпіа «бодня», [Ьобпіа, 
Ь^сіпіа] «тс.», ч. Ьебпа «ящик», слц. [Ьеб- 
піа], беЬпа «тс.», болг. б'ьдне «великий 
бочонок», схв. бйдану «чан, кадка; ло¬ 
ток, жолоб», слн. [Ьебеп}] «бодня»; — 
псл. *Ь'Ьсіьпь; — через германське по¬ 
середництво (двн. Ьиіїп «кадка», нвн. 
ВиНе «тс.», свн. Ьйіепаеге «бондар») 
або безпосередньо запозичено з латин¬ 
ської мови; лат. ЬіШпа, нар.-лат. *Ьи- 
сііпа походить від гр. штгт] «обплетена 
пляшка; нічний посуд», етимологія яко¬ 
го не з’ясована; у формі бондар і похід¬ 
них відбулась метатеза дн (пор. р. бон- 
дарь, болг. [бьнде] «бочонок»); припус¬ 
кається (Топоров Зтимология 1974 , 8) 
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бодбрка боз 

i власне слов’янський характер слова 
*Ььс1ьпь як здавна успадкованого.— 
Фасмер І 184; Трубачев Рем. терминол. 
301—302; 51. ргазі. І 461—462; Засіп.— 
Аііг. V\VЬ. І 476; Вегп. І 106; Юи§е— 
Міігка 114; Воізас^ 829.— Пор. путня. 

[бодоркаї «посудина у вівчарській 
справі» Доп. УжДУ 4; — етимологічно 
неясне; можливо, пов’язане з бддня, 
пор. [ббденка] «масничка». 

[бодбря] «назва вівці» Доп. УжДУ 
4; — очевидно, запозичення з угор¬ 
ської мови; пор. уг. Ьосігоз «кучерявий», 
Ьосіогїі «завивати», яке може бути або 
спорідненим з удм. Ьісіупо «кучерявий», 
або варіантом до етимологічно неясного 
уг. їосіогїі «завивати».— Вагсгі 22, 81; 
МКІТЕЗг І 319. 

[ббдрийі «бадьорий», [бодрак] «ба¬ 
дьора людина», [бодрбк] (кличка пса), 
[бодрйти(ся)]-, — р. ббдрий, бдеть, бр. 
бадзерьі «бадьорий», [ббдзер] «тс.», др. 
бьдрьіи, бодрьш, б-ьд'Ьти, п. Ьосігу (з 
укр.), ч. слц. Ьосігу (з рос.), ЬсИіі, болг. 
ббд-ьр (з рос.), м. бодар (з рос.), схв. бодар 
(з рос.), б'йдар, слн. Ьосіег (з рос.), стел, 
втідрт», вт.Д'Ьти;—псл. Ььсі-гь, Ьвсіе- 
ii (<*Ьйс!-), утворення від варіанта тієї 
самої основи, що і в будити, блюстй; — 
споріднене і словотворчо тотожне з лит. 
Ьшігіїз «пильний», ав. габпі-Ьибга «ста¬ 
ранно пильнуючий»; збережена україн¬ 
ською мовою в говорах фонетично за¬ 
кономірна форма слова. — Шанский 
ЗСРЯ І 2, 151—152; Фасмер І 184; Пре- 
обр. І 34; МасЬек Е5.ІС 59; БЕР І 62; 
51. ргазі. І 461; Засіп.— Аііг. У\\ПЬ. І 
349—352; Меіііеі Еіисіез 114; Рокоту 
150—152.— Див. ще будити, блюстй.— 
Пор. бадьорий. 

бодяга (зоол.) «водяна губка, на- 
дошник,5роп§іа Пиуіаііііз Ь.»; — р. бо¬ 
дяга, [бадяга], бр. бадзяга, п. ЬосІ2І§- 
§а; — очевидно, похідне від тієї самої 
основи бод-, що і в словах бостй, будЛк; 
у такому разі назва зумовлена характе¬ 
ром скелета губки, який складається 
з крем’яних голок.— ЗССЯ 2, 153.— 
Див. ще бостй, будяк. 

бодян (бот.) «ІПісіиш апізаіит Б.; 
зірчастий аніс, Рітрілеііа апізит», [ба- 
диян} «ІПісіиш апізаіит» Мак, Ібад’ян] 

«ясенець, Оісіатпиз аІЬиз Б.» Мак, 
ст. бодян7> (XVIII ст.); — р. бадьян 
«ІПісіиш апізаіиш; Пісіашпиз аІЬиз», 
бр. бадзян, п. Ьосігіап, ЬісДап «бодян», 
ч. Ьасііап «тс.»; — через польську мову 
запозичено з італійської чи іспанської 
або через російську з татарської; іт. Ьа- 
сііапа, ісп. Ьасііапа «тс.», тат. Ьасііап, 
тасіііап «аніс» походять від перс. Ьасііап 
«зірчастий аніс».— Фасмер І 104; Пре- 
обр. І 12; 5\У І 81; БокоІзсЬ 14; Мікі. 
ТЕ1 ПасЬіг. 2, 79. 

боєць — див. бити1. 
[бождеревок] (бот.) «звіробій, Нурегі- 

сиш регіогаїиш Б.»; — складна назва, 
утворена на основі словосполучення бо¬ 
же дерево; зумовлена лікувальними влас¬ 
тивостями звіробою.— Див. ще бог1, 
дерево.— Пор. біждерев. 

божевільний «психічнохворий», \бо- 
жевілець Я, божевільний] «тс.», боже¬ 
вілля, божевільня «будинок для боже¬ 
вільних», божеволіти «втрачати розум», 
ст. божевольний (XVIII ст.); — р. [бо¬ 
жевільний] «божевільний» (очевидно, з 
укр.);— власне українське складне утво¬ 
рення, що виникло ’ на основі слово¬ 
сполучення божа воля; відображає ре¬ 
лігійне уявлення про божевільних (юро¬ 
дивих) як виразників божої волі; пор. 
рос. блаженний «божевільний».— Даль 
ІУ669; 5асіп.— Аііг. УШ>. 1365,— Див. 
ще бог1, воля. 

[боженик] «помічник сільського ста¬ 
рости» Ж, [божівнйк] «присяжний (у 
сільській громаді)» Ж, ст. боженикь 
«присяжний» (XVIII ст.); —ч. ст. Ьо- 
геппік «присяжний радник», Ьогепїк 
«тс.», слц. ст. Ьогепїк «понятий»;— оче¬ 
видно, пов’язане з божитися «присяга¬ 
ти», ч. Ьогії зе «тс.».— Див. ще бог1. 

[божкодайло] «святенник»; — екс¬ 
пресивне утворення на основі виразу 
дай, боже, характерного для богоміль¬ 
них людей.— Див. ще бог1, дати. 

божок — див. бог2. 
[боз1] (бот.) «бузина, 5ашЬисиз Ь.; 

бузок, 5угіп§а уиі^агіз Б. Мак», [бози- 
на] «бузина», [бозник, бозняк Мак] 
«тс.», [бозь] «бузок» Мак; — р. [боз] 
«бузина», п. ч. Ьег «бузина; бузок», слц. 
Ьага «тс.», вл. Ьог «бузина», нл. [Ьег], 
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боз бойня 

Ьаг, полаб. Ьаг, болг. б"5з, м. боз, схв. 
баз, база, бздва, здва «тс.», слн. [Ьог] 
Ьеге£ «бузина; бузок»; — псл. Ььгь 
<*Ьйгь, варіант тієї самої основи (Ьйг- 
<*Ьоиг-), що і в словах бузок, бузина;— 
найчастіше виводиться від іє. *ЬЬи£’- 
/*ЬЬаи§’- і пов’язується з лат. їа§из 
«бук», гр. фітре, н. ВисЬе «тс.», курд. 
Ьйг «в’яз»; етимологія непевна; на сло¬ 
в’янському грунті можна припустити 
зв’язок з дієсловом бздіти, враховуючи 
міцний запах відповідних рослин (Вгііск- 
пег К2 46, 193—194); зіставляються та¬ 
кож (ЗССЯ 3, 145) із звуконаслідуваль¬ 
ною основою *Ььг- «бриніти» (як назва 
рослини, з якої роблять сопілки); з 
української мови рум. Ьог, молд. боз 
«бузина».— Критенко Вступ 548—549; 
Фасмер—Трубачев І 184—185; Филин 
Образ, яз. 144; Віамгакі І ЗО—31; ЗсЬн- 
зіег-Земгс 51. АУогізІ. 17, 19; БЕРІ 97; 
5кок І 125; 51. ргазі. І 469—470; Засіп.— 
Аііг. У\УЬ. І 487—489; Кибпіскі ВРТМ 
15, 127—133.— Пор. баз3, бжур, бзина, 
буз. 

Ібоз2] «біб», [бозуля] «гуля» ВеЛ; — 
не зовсім ясне; очевидно, пов’язане як 
варіант з формою боц «грудка, кавалок», 
пор. бацан «крупний горох», бецай «ве¬ 
лика квасоля».— Див. ще боц. 

бозна «невідомо, хтозна»; — р. [бо- 
знат], слц. ЬоЬгпа, болг. бозна, схв. 
ббгзнй, Ьогпа «тс.»; — утворення на ос¬ 
нові виразу бог знає (псл. Ьо§ь гпаіеіь); 
пор. казна, хтозна, слц. ЬоЬуіє «боз¬ 
на».— Див. ще бог1, знати. 

[боїти] «кипіти», [бдїчкий] «кипучий» 
ЕЗб 26, 334; — вважається запози¬ 
ченням з румунської мови, в якій при¬ 
пускається незасвідчена форма, що має 
бути продовженням лат. Ьиііїге «кипіти, 
булькати», похідного від Ьиііа «водяна 
бульбашка»,' спорідненого, очевидно, з 
лит. Ьиііз «сідниця», дінд. ЬигіЬ, ЬиІіЬ 
«тс.; уиіуа» та ін.— Започу 5ТГ4Б 18, 
16; Таїсіє—Поїнь І 122. 

[боні «їй-богу», \бдйє] «тс.»; — пере¬ 
конливого пояснення не має; може роз¬ 
глядатись як результат фонетичного пе- 
рерозкладу діалектної форми ей-бд (ій- 
66) в процесі характерної для південно- 
західних говорів повторної вимови 

цього вигуку (єй-бо-єй-бо-єй... і под.).— 
Див. ще їй-богу.— Пор. бойко. 

[бойдек] «келишок» ВеБ;—неясне; 
можливо, в якийсь спосіб пов’язане 
з польським арготизмом Ьо] сіек «го¬ 
рище». 

[бойк] «бавовняна тканина зеленого 
кольору з китичками з червоного га¬ 
русу» Я;— п. Ьо]ка «вид тканини», Ьо]а 
«тс.»; — через польську мову запозичено 
з англійської чи німецької; англ. Ьоу 
«вид тканини», н. Воі «шерстяна тканина» 
походять від фр. ст. Ьаіе «тс.», що зво¬ 
диться до лат. Ьасііиз «каштаново-корич- 
невий».— 5\У І 186; К1и§е—Міігка 89.— 
Див. ще бая1. 

бойка, бдйкйй, бойко, бойкун, бдйла, 
бойлд, ббйний, бойнйця, бойня, бойовйй, 
бойовйк, бойовисько, бойовище, бойок, 
бойчак — див. бити1. 

бойко, ббйка «жінка з родини бойків», 
бойкйня, бойчйха «тс.», бойчук «малий 
бойко», Бойківщина, бойкоти «говорити 
бой (бойє)'»\ — назва середньокарпат- 
ської частини українського населення, 
утворена від вигуку [бой (бдйє)} «їй- 
богу», характерного для місцевого діа¬ 
лекту (пор. прізвище Бойкало (1586— 
1590); пор. також назву лемко, утво¬ 
рену від частки [лем] «лише, тільки»); 
безпідставними були спроби пов’язання 
з кельтською етнічною назвою Воіі, Вої- 
коі (ЗаГагік ССМ 10, 23—26; Целевич 
Правда 1868, 419; Партацький Діло 
№ 255, 1894; Репуоії АїЗІРЬ 7, 617— 
618).— УегсЬгаІзку] АГ5ІРН 16, 592— 
593; Франко ЖіС 3, 146—149; Фасмер І 
185; Вгйскпег 35.— Див. ще бой. 

бойкот «протест чи боротьба в формі 
припинення зносин», бойкотувати; — р. 
болг. бойкот, бр. байкдт, п. ч. слц. вл. 
Ьо]коі, м. бо]кат, схв. бд]кот, слн. Ьоф 
коі; — запозичення з німецької мови; 
н. Воукоіі «тс.» походить від англ. Ьоу- 
соіі «тс.», яке виникло на основі прізви¬ 
ща англійського капітана Бойкотта 
(Воукоіі), що вперше зазнав на собі та¬ 
кої форми протесту з боку ірландців.— 
Кравчук УМШ 1957/4, 80; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 152—153; Фасмер І 185; Пре- 
обр. І 34; Кіи§е—Сіоіге 96; Юеіп 193. 

бойня «різниця (для худоби); (пе- 
рен.) велика війна»; — бр. бойня, п. 
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бойтар бокури 

Ьо]піа «тс.»; —запозичення з російської 
мови; р. бойня «тс.» пов’язане з бить 
«бити».— Див. ще бити1. 

[бойтар] «підпасич» ВеУг; — п. [Ьо]- 
Іаг] «вівчар», слц. ЬоДаг «підпасич; по¬ 
гонич», схв. бо}тар «підпасич»; — запо¬ 
зичення з угорської мови; уг. ЬоДаг 
«тс.», очевидно, виникло шляхом роз¬ 
кладу уг. ЬиДаг-Іе^епу «погонич», утво¬ 
реного з неясної основи ЬиДаг, пов’я¬ 
заної, можливо, з уг. ЬиДо^аІ «бунту¬ 
вати, підбурювати» та іменника 1е§епу 
«хлопець»; пов’язується також (Засіп.— 
Аііг. УШЬ. І 114) із слн. Ьаііа «хатина, 
халупа», іт. Ьаііа «притулок, хатина в 
горах».— Дзендзелівський УЛГ56; Ваг- 
сгі 23; МИТЕЗг І 325—326; Мікі. Е\У 6; 
Ваііізіі — АІЄ55І0 409.— Див. ще* ба- 
ютка. 

[бок] «пак» ВеБ;—результат конта¬ 
мінації часток бо і пак (див.). 

бокал; — бр. бокал; — запозичення 
з російської мови; р. бокал, як і п. ст. 
Ьикаї «келих», Ьокаї «тс.», ч. ст. Ьокаї 
«кухоль». Ьикаї, слц. Ьикага «тс.», болг. 
б?>кел {бькь/і) «дерев’яна посудина для 
води», м. бокал «келих», схв. бокал, бо¬ 
кал «тс.», походить від слат. Ьаисаііит 
(Ьаисаііз) «посудина для пиття з вузь¬ 
кою шийкою» (в російську мову запози¬ 
ченого через французьку або італійську, 
пор. фр. Ьосаі, іт. Ьоссаіе), яке зводить¬ 
ся до гр. (іацхаХіоу (рабхаХіе) «тс.», за¬ 
позиченого з єгипетської мови. — Шан- 
ський ЗСРЯ І 2, 153; Фасмер І 185; Пре- 
обр. І 34; Вгіїскпег 35; Зкок І 184; Засіп. 
— Аііг. УШ. і 378—379; НйШАУогіЬ 
19; Баигаї 94. 

боканки, боканчі — див. баґанча. 
Ібокатка] «відро, цеберка» Пі; — не¬ 

ясне; можливо, пов’язане з бокатий (за 
формою посудини; пор. носатка «посу¬ 
дина з довгим носиком»). 

[бокла] (зоол.) «плавуча блощиця, 
Согіха», [боклаг] «водяна тваринка (бло¬ 
щиця?)»;— неясне; можливо, переносне 
вживання слова [бокла] «плоский бочо¬ 
нок» (за зовнішньою подібністю). 

[бокозййник] «косоокий»; — складне 
утворення, першою частиною якого є 
основа бок- «бік», а другою — не зо¬ 
всім ясний елемент, пов’язаний або з 
псл. гі]-аіі «зяяти» (пор. схв. зщати «ви¬ 

дивлятися, ловити гав»), або з зиз, зй- 
зий «косоокий». — Див. ще бік, зиз, 
зяяти. 

[ббкбр] «пліт», ст. бокора «тс.» (XVI— 
XVIII ст.); — п. Ьокига «вид плота» 
(з укр.); — запозичено з угорської мо¬ 
ви, можливо, через румунську (рум. 
Ьосог «кущ; купа; великий пліт»); уг. 
Ьоког «кущ; купа» етимологічно неяс¬ 
не.— Сабадош Мовозн. 1974/3, 71; Ма- 
нівчук тж 76; Засіп.— Аііг. У\УЬ. І 
380; Дзжз Зі. зі. 7, 160; Вагсгі 23; 
МИТЕЗг І 328—329. 

[бокорван] «чиряк, карбункул»; — 
очевидно, видозмінене запозичення з 
угорської мови; уг. рокоіуаг «вид чи¬ 
ряка» (?), букв, «пекельний струп», 
утворене з іменників рокої «пекло», за¬ 
позиченого з слов’янських мов (псл. 
рькьіь «тс.»), і уаг «короста, струп», 
спорідненого з комі ор «гній», удм. ур 
«тс.; короста».— Вагсгі 245, 332; Льіт- 
кин—Гуляев 206.— Див. ще пекло. 

[бокрейда] «китиця (штучних) кві¬ 
тів; павине перо (у молодого на весіл¬ 
лі)», [бокрейта Ж, богрйда ВеУг, по- 
крейда, покрейта Ж, покрийта Доп. 
УжДУ 8] «тс.»; — слц. Ьикгеіа «тс.»; — 
запозичення з угорської мови; уг. Ьок- 
геіа «китиця квітів» зіставляється з уг. 
Ьоког «кущ», яке переконливої етимоло¬ 
гії не має.— Лизанець Доп. УжДУ 8, 
48, 49; Засіп.— Аііг. У\УЬ. І 380; Вагсгі 
23; АШТЕЗг І 328—329. 

бокс, боксер, боксувати; — р. бр. 
болг. м. бокс, п. вл. Ьокз, ч. слц. Ьох, 
схв. бокс, слн. Ьбкз; — запозичення 
з англійської мови; англ. Ьох «удар, 
бокс; бити кулаком» етимологічно не 
з’ясоване, іноді пов’язується з дат. Ьаз- 
ке «бити» (N30 320) або вважається ре¬ 
зультатом переосмислення англ. Ьох 
«коробка» у зв’язку з подібністю рингу 
до коробки (ЗЬірІеу 55); припускається 
при запозиченні посередництво фран¬ 
цузької мови (Фасмер І 186).— СІС 105; 
Акуленко 141; ШанскийЗСРЯ І 2, 153— 
154; Кіеіп 192. 

Ібокури] «ремінний пояс, вузький 
ремінь», [бокорїйка Ж, бокурія, букбрія 
Ж, букурія, буку рійка] «тс.»; — загаль¬ 
ноприйнятої етимології не має; виво¬ 
диться (Засіп.— Аііг. У\¥Ь. І 380) від 
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уг. Ьоког «кущ, купа, букет»; пов’язує¬ 
ться також з рум. Ьисигїе «радість» 
(Кобилянський Гуц. гов. 82; Уіпсепг 9) 
або з рум. Ьосигі, наз. в. мн. від Ьос 
«стільчик, невелике сидіння» і под. (Сіо- 
гапезси 90). 

[бокша] «корова з білою плямою на 
боці; назва вівці Доп. УжДУ 4», [бок- 
іиана] «назва вівці», [бокиїйня] «тс.» 
Доп. УжДУ 4, [бокіиій] «віл з боками 
іншої масті», [бочій] «тс.», [бокиїйстий] 
«з білою плямою на боці»; — пов’язується 
з молд. бокшан, букшан «порода рогатої 
худоби» (Зскеїисіко 127; УгаЬіе Котапо- 
зіауіса 14, 132); можливо, є утворен¬ 
ням із суфіксом -їй- (пор. лівша) від 
основи псл. Ьок- «бік». 

Ібблббт] «базіка» Г, Ж, [больбут Я, 
булботень Л] «тс.», [болботати\ «базі¬ 
кати; невиразно говорити», [болботлй- 
вий\ «балакливий; недорікуватий»; — р. 
[болботать] «бурмотіти», бр. балбатаць 
«базікати, торохтіти; булькати», п. Ьоі- 
Ьоіас «бовтати рідину; белькотати», ч. 
Ь1еЬ(о)іаіі «незв’язно говорити, патя¬ 
кати», ЬІаЬоІііі «тс.», слц. ЬІЬоІаІ' 
«дзюрчати», ЬІеЬіаі' «базікати», вл. Ьіа- 
Ьас, ЬІаЬоіас «базікати», нл. ЬІаЬоіаз 
«тс.», ЬІоЬоІаз «заїкатись, бурмотіти», 
болг. бьлболя «дзюрчу; невиразно гово¬ 
рю, бурмочу», блабдля «тс.», м. болботи, 
баботи «грюкає, кричить, бубонить», 
схв. блебетати «базікати, плести ні¬ 
сенітницю», ЬІаЬозііі «невміло говори¬ 
ти», слн. ЬІеЬеШі «базікати»; — псл. 
*ЬгІЬ- (*Ьо1Ь-), основа звуконасліду¬ 
вального походження; — пор. лит. Ьаі- 
Ьаіііоіі’ «базікати, теревенити», ЬаІЬеіі 
«базікати», лат. ЬаіЬШТге «заїкатись», 
дінд. ЬаІЬаІЬаЬ «заїка».— БЕР І 90; 
5кок І 171; ЗССЯ 2, 171—172; 81. ргазі. 
І 301-302; Засіп.— Аііг. У\УЬ. І 166— 
167; Віща РР І 434; Шаібе—Ноіш. І 
94.— Пор. бурбоніти, варвар. 

болван, болванка; — форми, запози¬ 
чені з російської мови; р. болван, бол¬ 
ванка є прямими відповідниками укр. 
бовван та ін. (див.). 

болгарин, [болгар, бовгар}, Болгарія, 
[Болгарщина]; — р. болгарин, бр. бол¬ 
гарин, др. болгаре (мн.), п. Ви1§аг, 
ч. слц. ВиШаг, болг. болгарин, м. буга- 
рин, схв. Бугарин, слн. Во1§аг, стел. 
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вл'ьгаркі (зн. в. мн.); — засвоєна від 
тюркських болгар назва одного з пів¬ 
деннослов’янських народів; дтюрк. Ьиі- 
уаг «метне, змішаного походження» утво¬ 
рене від дієслова Ьиіуатак, Ьиі^так 
«змішувати»; первісне значення слова 
тлумачиться як «бунтар» (Реіііоі, Оеич- 
гез розіЬитез 2, 228—229); менш пере¬ 
конливими були спроби пов’язання з на¬ 
звою Волга (Зізтапоу КЗг 2, 47—48; 
Раг(гіс1§е 63), з герм, (н.) Ьа1§еп «битися, 
боротися» (беІзсЬеч/ 2СШР 2, 198—199) 
або з ос. ЬуІ£аегоп «берег, обмілина; 
край (скелі, берега)» (Уегпасізку, Огі- 
£іпз ої Киззіа 87).— Фасмер І 187; Пре- 
обр. І 35; БЕР І 99; Міасіепоч КЕЗ 1, 
44—45; 5кок І 228. 

Іболдан] (бот.) «крушина, РЬатпиз 
Їгап§и1а Б.» Мак, [болобан, бован] «тс.» 
Мак; — результати фонетичної видо¬ 
зміни деетимологізованої форми Ібод- 
лак] «тс.», пізніше зближеної з бовван.— 
Див. ще бодлак. 

[болдйгаї «кам’яна брила»; — п. 
[Ьоісі] «гола бовваняста скеля», [Ьоісіа] 
«тс.», [Ьаібу] «голі скелі», ч. (мор.) 
[Ьаіба] «брила»; — походження неясне; 
можливо, східне.— 5АУ І 189.— Пор. 
бовдур. 

[боле] «добре», [боли] «тс.» Ж» [66- 
ледь] «либонь» Ж, [бдледь що] «слава 
богу, що» Ж; — не зовсім ясні утворен¬ 
ня; пов’язуються (Німчук Терит. діал. 
71) з др. боле «більше, краще».— Див. 
ще більший. 

[болень] (іхт.) «білизна, Азріиз аз- 
ріиз Б.» ВеНЗн, ВеУг; — п. Ьоіеп, 
ч. Ьоіеп, слц. Ьоіеп, схв. бдлен, слн. Ьо- 
іеп «тс.»; — псл. Ьоіепь; — очевидно, 
похідне від того самого кореня Ьоі-, 
що і в словах болбто, болдння та ін.; 
в такому разі зводиться до іє. *ЬЬе1-/ 
ЬЬої- «білий»; зіставляється також 
(ЗССЯ 2, 172; Засіп.—Аііг. УШ>. І 
380—381; Сітоскох^зкі БР 1, 165—181) 
з гр. фоДХаї/уа «кит», фаЯЯг], лат. Ьаііае- 
па «тс.», алб. Ьіі «осетер».— Коломиец 
Происх. назв, рьіб; МасЬек ЕЗ.ІС 60; 
81. ргазі. І 302.— Див. ще білий, бо- 
лбння, болбто. 

болиголов (бот.) «омег, Сопішп ша- 
сиіаіит Б.; [цикута, Сісиіа уігоза Б. 
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Мак; дурман, Оаіига зігатопіит Б. 
Мак; бугила, АпіЬгізсиз зііуєзігіз Ноііт. 
Мак; бутень, СЬаегорЬуІІит ЬиІЬозиш 
Б. Мак]», [болиголова] «омег», [болеголо- 
ва, болиголів] «тс.» Мак, [болиголовка] 
«бугила» Мак; — р. болиголов «омег», 
[болиголова] «бугила», п. Ьо1і§1о\ука «бо¬ 
лиголов», ч. слц. ЬоІеЬІау, нл. Ьо1§1одуа 
«тс.», схв. болйглав(а) «цикута; боли¬ 
голов»; — псл. *Ьо1і£оІУ'ь, *ЬоІі§оІуа, 
утворене з основ дієслова Ьоіеіі та імен¬ 
ника *§оІуа «голова»; назва зумовлена 
отруйною властивістю рослин; можливо, 
що в окремих випадках ця назва розви¬ 
нулась вторинно в результаті деетимо¬ 
логізації назви бугила, богила.— МасЬек 
Лш. гозії. 169; ЗССЯ 2, 175.— Див. 
ще біль, голова.— Пор. богила. 

боліти і т. д.— див. біль. 
[бблоз] «полоз, змій» Ж; — очевидно, 

результат одзвінчення початкового п 
в слові полоз (див.). 

[болона] «перепонка, оболонка», [бо- 
лонкарі «цгкляр», [болонастий] «перетин¬ 
частий» Ж, Іболонйстий, болонковатий] 
«тс.» Ж, Ідолончастий, болончйтий 1 «тон¬ 
кошкірий» Ж, заболонь «молодий шар 
деревини безпосередньо під корою», обо- 
лбна «оболонка; [шибка]», [оболбни) «ві¬ 
конні рами» Ж, іоболдники] «тс.» Ж, обо¬ 
лонка, г[оболонник] «шкляр» Ж, [оболон- 
щик] «тс.» Пі; — р. болона «наріст на 
дереві», [болоньї «м’яка кора дерева», 
бр. [болона] «велика шибка», п. ЬІопа 
«оболонка», ч. Ьіапа, слц. ЬІапа «тс.», 
вл. Ьіопк «клітина», нл. ст. ЬІопа «плі¬ 
ва, перетинка, оболонка», слн. Ьіапа 
«перетинка; пергамент»; — псл. *Ьо1па 
«плівка, оболонка», похідне від іє. 
*ЬЬо1-/ЬЬе1- «білий»; — споріднене з 
псл. Ьеіь «білий», лит. Ьаіпаз «тс.», гр. 
(роЯі$ «луска (плазунів)»; пов’язується 
також (МасЬек Е5ПС 55, 458; Мартьі- 
нов 51. \Уогізі. 62^-63) з псл. *ре1па 
«пелена», лит. ріепе «плівка», лат. реіііз 
«шкіра».— Шанский ЗСРЯ І 2, 157; 
Фасмер І 189; 51а\узкі І 37; ЗССЯ 2, 
175—177 ; 51. ргазі. І 307—308 ; Засіп.— 
Аііг. У\УЬ. І 126—134; Вегп. І 169— 
170; Тганітапп 25; Рокоту 118—119; 
5ресЬі 116—117.— Див. ще білий,— 
Пор. болоння, болото. 
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болонка «кімнатний песик з довгою 
шерстю»; — р. болонка, бр. балонка; — 
похідне утворення від назви міста Боло¬ 
нья, з якого ця порода собак раніше ви¬ 
возилась; пор. п. Ьопопка, утворене від 
лат. Вопопіа «Болонья».— Шанский 
ЗСРЯ І 2, 157; Фасмер ї 189; ССРЛЯ 1, 
551. 

[болоння] «заросла травою низина, 
луг, вигін», [болоньї «тс.», оболоння «за¬ 
плавні луки», оболбня, оболонь «тс.», 
[оболбнші] «стежка через болото» Ж; — 
р. [болоньє], бр. [болона, болоньї, аба- 
лбна, др. болоньє, болонь, п. Ьіопіа, Ьіо- 
піе, Ьіоп, ч. Ьіапа, нл. Ьіопце, полаб. 
Ьійп, Ьійпа, Ьіапе «оболоння», болг. 
блана «дерн»; — псл. *Ьо1пь «трав’янис¬ 
та низина», похідне утворення від того 
самого кореня Ьоі-, що й [болона], бо¬ 
лото; — споріднене з лит. Ьаіа «торф’я¬ 
не болото».— Филин Образ, яз. 207— 
208; Происх. яз. 522—524; 5їа\узкі І 
37; БЕР І 54; МасЬек Е5.ІС 55; ЗсЬиз- 
іег-Зетус РгоЬеЬеГІ 22; ЗССЯ 2, 175— 
177; 51. ргазі. І 308—309; Засіп.— Аііх. 
У\УЬ. І 133—134.— Див. ще білий, бо- 
лона, болото. 

[болотник] (бот.) «багно, Бейит ра- 
Іизіге Б.; андромеда, АпЬготесІа Б.; 
торфник гостролистий, 5рЬа§пит аси- 
ііГоІіит ЕЬгЬ.; мохнаток, Бигиіа рііоза 
\\Я11сі.» Мак, [болотнина] «ЗрЬа^пит 
асиШоїішп ЕЬгЬ.» Мак, [болбтнйця} 
«шейхцерія, ЗсЬеисЬгегіа раїизігіз Б. 
Ж; торфник, 5рЬа§пшп ЕЬгЬ. Мак», 
[болвтняк] «Бигиіа рііоза \Уі11сІ.» Мак, 
[болотнянок] «перстач гусячий, Роіеп- 
ііііа апзегіпа Б.» Мак, [болотянок) «тс.; 
жовтець болотний, СаІіЬа раїизігіз Б.» 
Мак, [болотяник] «багно, БеЬит раїи- 
зіге Б.» Мак, Іболотянка] «шейхцерія» 
Мак, [болох] «жовтець болотний»; — п. 
Ьіоіпіса «шейхцерія», ч. Ьіаіпісе «тс.», 
ЬІаіоисЬ «жовтець болотяний», ст. Ьіа- 
ійсЬ «тс.», слц. Ьіаіпіса «шейхцерія», 
болг. блйтник «жовтець болотяний», 
[блатняк) «тс.»; — похідні утворення 
від болото; назви зумовлені тим, що все 
це болотяні рослини.— Див. ще болото. 

болото, [болбтавка] (орн.) «трясо¬ 
гузка, Моіасіїїа» ЖДболотекник] «лю¬ 
битель гратися в болоті Ме; нечепура 
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МСБГ; (орн.) червононіжка, Тгіп^а їо- 
Іапиз Б. ВеНЗн», [болотйна] «висохле 
болото», [болотйще] «місце, де було бо¬ 
лото», [болотнечаІ «дуже розмокла зем¬ 
ля» Ж, [болотня] «тс.» Ж, [болдтнйна] 
«торф», [болотнівкаІ «болотяна трава», 
[болотянйк] «болотяний чорт», [болдт- 
ник] «тс.; болотисте пасовисько» Ж, 
[болотюк] (ент.) «п’явушник, Бітпаеиз 
$1а§па1із» Ж, [болотюх] (ент.) «коловод¬ 
ник, МасЬеіез ри§пах» ВеНЗн, [боло- 
тянка] (ент.) «бабка з темно-синіми кри¬ 
лами», болотйстий, [болотйй] «боло¬ 
тистий», [болоткуватий] «болотний» Ж, 
[болотняний], болотяний, заболочувати, 
[поболотниця] (орн.) «грицик, Бітова 
Б.» Ж; — р. ДР- болото, бр. болота, 
п. нл. Ьїоіо, ч. Ьіаіо, слц. Ьіаіо, вл. 
Ьїоіо, болг. м. блато, схв. блато «бо¬ 
лото; (заст.) озеро», слн. Ьіаіо, стел, 
влдт©; — псл. *Ьо11о, похідне від того 
самого кореня, що й болоння, болонь, 
іє. *ЬЬо1-/ЬЬе1- «білий»;— споріднене з 
лит. Ьаіа «болото», Ьаііаз «білий», лтс. 
Ьаііз «тс.», алб. ЬаИе «болото»; до роз¬ 
витку семантики пор. р. \бель\ «болото», 
п. [Ьіеі] «тс.» як протиставлення до руда 
(власне, «болото червоного кольору»); 
польську назву пов’язують також із 
старопольською назвою рослини Ьіеі 
«пухівка, ЕгіорЬогшп Б.», якою заро¬ 
стають болота (Мозгупзкі ІР 35/2, 123); 
помилковими були спроби (Тогр І 218; 
Вегп. І 70; ШІепЬеск 97) пов’язати з двн. 
рїиоі «калюжа», англ. рооі, норв. роїа 
«тс.», які є запозиченнями з іллірій¬ 
ської мови.— Шанский ЗСРЯ І 2, 157— 
158; Фасмер І 190; Зіашзкі І 37; МасЬек 
ЕЗЛС 55; 5сЬизіег-5ешс РгоЬеЬеїі 22— 
23; 5кок* І 168—169; ЗССЯ 2, 179—182; 
31. ргазі. І 311—312; Засіп,— Аііг. У¥Ь. 
І 132—133; Рогіипаїоу АІЗІРЬ 4, 579; 
Ргаепкеї ЗО—32; Топоров І 189—190; Не- 
рознак 140 141, 184- 185. Рокоту 119.— 
Див. ще білий.— Пор. болоння, руда. 

[болототисячник] (бот.) «авран, Ога- 
ІіоІаоШсіпаІіз Б.» Мак; — результатви- 
дозміни форми [золототисячник] «тс.» із 
зближенням першого компонента з осно¬ 
вою болото.— Див. ще золототисячник. 

[болоховецьі «мисливець» Ж, СТ. бо- 
лоховник «запорозький козак, що полю¬ 

вав на звірів» Я, болохдвий «тс.» Я; —> 
др. болоховь «населення в басейні Дні¬ 
стра в XII—XIII ст.»; — похідне від 
назви міста Болоховь, утвореної ■ від 
особового імені Болох'ь, Боляхь; пор. п. 
ЬоІесЬа «товстун; ледар», споріднене з 
укр. більший, р. более, большбй та ін. 

болт; — р. бр. болг. болт, п. ЬеН 
«болт»; — запозичення з німецької мо¬ 
ви; нн. ЬоІІ(е) споріднене з гол. Ьоиі «тс.» 
(яке було запозичене в російську мову 
ще раніше), з англ. Ьоіі, нвн. Воігеп < 
< Воіг «тс.» і лит. Ьеісій «стукаю», 
Ьаіба «стук, шум».— Шанский ЗСРЯ І 
2, 158; Фасмер ї 190; Преобр. І 35; Кіи- 
£е—Міігка 90. 

[болюс] «балабушка, кулька»; — р. 
[бблюсі «тонка і чиста глина; крейдя¬ 
ний вапняк», п. Ьоіиз «крейда для за¬ 
писування на картярському столику», 
ч. Ьоіиз «сорт глини»; — через лат. Ьо- 
Іиз «шматок, кусок, грудка» зводиться 
до гр. ^соЯо§ «грудка, кусок», яке пев¬ 
ної етимології не має.— $ЇУ І 188; 
Ргізк І 279. 

Іболя] (дит.) «картопля»; — резуль¬ 
тат редукції назви бараболя (див.). 

больба — див. полба. 
[больфаі «болячка Ж; пухир, пух¬ 

лина МСБГ», [бовфа] «болячка» Ж; — 
запозичення із східнороманських мов; 
рум. ЬбШ (молд. бдлфз) «опух, гуля, 
ангіна» вважається експресивним утво¬ 
ренням.— Уіпсепг 3; Сгап]а1а 217; 
УгаЬіе Рошапозіауіса 14, 133; Сіогапез- 
си 94. 

бом (вигук для передачі глухого уда¬ 
ру дзвона), бомкати «глухо ударяти в 
дзвін; базікати», [ббмки] (вигук на по¬ 
значення удару в дзвін) Я; — бр. бом, 
п. слц. Ьош (вигук для передачі зву¬ 
ку дзвона); — звуконаслідувальне утво¬ 
рення, аналогічне до бам, бім, бум 
(див.). 

бомба, бомбардир, бомбардувальник, 
бомбардувати, бомбйти, ст. бомби (зн. 
в. мн., ХУНТ ст.); — р. бр. болг. м. бом¬ 
ба, п. ч. слц. вл. нл. ЬотЬа, схв. бомба, 
слн. ЬотЬа; — запозичення з німецької 
або французької мови; н. ВотЬе, фр. 
ЬотЬе «бомба» походять від іт. ЬотЬа, 
первісно «ядро, що дзижчить», спопід- 
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неного з лат. ЬотЬиз «шум, дзижчання», 
яке зводиться до гр. (Зоррод «шум, гу¬ 
діння».— Шанский ЗСРЯ 12, 161; Фас- 
мер І 191; К1и§е—Міігка 90—91; Баи- 
гаї 96; Егпоиі—Меіііеі І 130. 

[бомбак] «фабрична пряжа, викорис¬ 
товувана для домотканого полотна» Я, 
Ме, [бак] «тс.» Я;—р. бомба «старовинна 
шерстяна тканина», п. ЬотЬак «сорт 
полотна»; — запозичення з східноро- 
манських і польської (з початковим на¬ 
голосом) мов; молд. бумбак (рум. Ьиш- 
Ьас) «бавовна» походить від перс. рапЬа, 
пехл. ратЬак «тс.», яке проникло в бал- 
канські мови через пізньолатинську 
(пізньолат. ЬотЬах, ЬотЬех «бавовна, 
сорт тканини»); польське слово, можли¬ 
во, як і ч. ЬотЬаз «сорт тканини», по¬ 
в’язане з фр. ЬошЬакіп, ЬотЬазіп «бу¬ 
мазея», що походить від іт. ЬатЬа§іпе 
«тс.», пов’язаного з ЬатЬа§іа «бавовна», 
яке через лат. ЬотЬасіит, гр. яарра- 
ЖОу ЗВОДИТЬСЯ до того самого перського 
джерела.— Мельничук Молд. зл. 164; 

5\\г І 189; МасЬек Е5ІС 60; 5кок І 235; 
Засіп.— Аііг. У\УЬ. і 232—233; Вегп. І 
101.— Пор. бумага. 

[бомбарі (ент.) «хрущ, МеІоІопіЬа 
уиі^агіз», 1бомбак, бумбак] «тс.» ВеУг; — 
болг. діал. [бумбар] «твердокрила ко¬ 
маха», [б'ьмбьр] «тс.», схв. бумбар 
«джміль»; — похідне утворення від зву¬ 
конаслідувального кореня Ьат-/Ьйш-; 
пор. гр. (3ор|3од «шум, гудіння».— 
Онншкевич СЛиЛ 98; БЕР І 89; Зкок І 
235—236.— Пор. бум, бом, бомок. 

[бомбарйк] (бот.) «дереза, Ьусіиш 
ЬагЬагит Ь.»; — очевидно, результат 
видозміни назви барбарис, перенесеної 
на дерезу за подібністю плодів; менш 
імовірний зв’язок з другою частиною 
латинської назви (ЬагЬагит). 

[ббмбати] «гойдати, теліпати» Ме, 
[бомбитися] «гойдатися Ме; іти повіль¬ 
но, перевальцем Па»; — п. [Ь4Ьас зі§] 
«коливатися», [ЬдЬеІас зі§] «гойдатися», 
нл. ЬотЬаз зе «гойдатися», слн. ЬотЬаіі 
зе «тс.»; — пов’язується з звуконасліду¬ 
вальним н. Ьаттеїп «погойдуватися», 
Ьшптеїп «тинятися» як запозичення; 
щодо відповідності сл. -шЬ- н. -тт- пор. 

бомбель — н. Воттеї.— 5\У І 108; Кіи- 
£е—Міігка 47, 57, 110—111. 

[бомбель] «пухир, прищ; квасоля; 
висяча кулька, висулька», [бдмбіль] «ви¬ 
сулька» Ме, [бомбелик] «тс.» Ме, [бом- 
биль] «велика квасоля» ВеБ, [бомбулька] 
«ягода на картоплі», [бомбовка1 «тс.», 
[бомбочка] «продовгувата кулька», бом- 
борйшки «бомбульки» ВеУг, бомборіиіки 
«тс.» ВеУг, [бомбуиіка1 «крапля (роси)» 
Ж; — п. Ь^ЬеІ «пухирець, булька, яго¬ 
да на картоплі», ЬотЬеІ «тс.», вл. Ьот- 
Ь]е1 «висулька, китиця; пухир», нл. 
ЬотЬоІіса «тс.», слн. [ЬотЬеІ]] «висуль¬ 
ка»; — очевидно, форми з давнім зву¬ 
косполученням -от-, яке не зазнало 
закономірного переходу в у (пор. буб¬ 
лик, п. Ь^ЬІеІ) через експресивний ха¬ 
рактер слів; у деяких випадках ом 
могло бути підтримане польською вимо¬ 
вою відповідних слів.— КісЬЬагсІі 36; 
$1а\узкі І 29; К1и§е—Міігка ПО¬ 
ПІ.— Див. ще буба, бублик. 

[бомборосити] «промовляти закли¬ 
нання; бубоніти», [борборосіти 1 «реві¬ 
ти, буркотіти» Ж, Іборбороси] «буркан¬ 
ня, зла мова» Ж; — очевидно, запози¬ 
чення з румунської мови; рум. ЬоІЬогозї 
«бубоніти» походить від того самого 
звуконаслідувального кореня *Ьо1-/М-, 
що й укр. бблббт, лат. ЬаІЬиііге.— Уіп- 
сепг 3; ОІЖМ 87. 

[бомок] (ент.) «гедзь, ТаЬапиз Ьоуі- 
пиз Б.», [ббмко ВеБ, банк ВеНЗнІ «тс.», 
ббмки бйти (збивати, стріляти) «бай¬ 
дикувати»; — запозичення з -польської 
мови, видозмінене в результаті неви¬ 
разної вимови форм непрямих відмінків 
(ібонка, бонки) як бомка, бомки; п. Ьфк 
«овід, гедзь» (Ь^кі гЬііас «байдикувати», 
Ь^ка зіггеїіс «ляпнути дурницю») (пор. 
нл. ст. Ьик «собача муха»), пов’язане з 
дієсловом Ь^кас «гудіти», походить від 
того самого кореня *Ьик-, *Ьоик-, що 
й бик, бучати, ускладненого вставним 
-п-. — $їа\узкі І 29; Вгіїскпег 19; 5сЬи- 
5Іег-Зе\ус РгоЬеЬеїі 34.— Див. ще бик. 

бондар та ін.— див. бодня. 
Боніфатій, Боніфат — див. Воніфа- 

тій. 
[бонк] «байстрюк, бенькарт» Ж;— 

запозичення з польської мови; п. Ь^к 
«тс.», очевидно, походить від Ь§кагі 
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«байстрюк», що могло зазнати зближен¬ 
ня з Ь^к «гедзь». —Вгііскпег 23—24.— 
Див. ще бенькарт. 

[бонюх] «гнойовий жук»;—неясне; 
можливо, пов’язане з [боня] «калюжа»; 
може бути зіставлене і з слн. [Ьагп’йк] 
«гнойовий жук». 

[боня] «глибоке місце в річці Тези 
V сл. конф.; калюжа, ковбаня ВеУг»; — 
зіставляється (Німчук Тези V сл. конф. 
92) з слн. Ьейеп] «глибоке місце в річці»; 
може розглядатись і як звуковий варі¬ 
ант форми баня «заглиблення», наявний 
також у складі форми [калаббня] «ков¬ 
баня» ВеУг, паралельної до [калабаня] 
«тс.» ВеУг, ковбаня. 

[боняк] (бот.) «гвоздика, купчак, Та- 
£еІез раіиіиз Б.»; — результат видозмі¬ 
ни діалектної назви [повняк] «тс.», зу¬ 
мовленої формою (повнотою) квітки цієї 
декоративної рослини (на відміну від 
споріднених з гвоздиками чорнобрив¬ 
ців).— Див. ще повняк. 

[бор1 (род. в. бру)\ (бот.) «дике про¬ 
со, мишій, Зеіагіа ііаііса Р. В.; Зеіагіа 
£Іаиса Р. В.; Зеіагіа уігісііз Р. В.», 
[бриця] «Зеіагіа £Іацса Б.» Мак, [брін- 
нйй] «просяний, пшоняний» Ж; — р. 
[бор] «чорне просо, Міііиш еїїизит Б.; 

■просо, Рапісит тіїіасеит Б.», др. борть 
«різновид проса, Рапісит», п. Ьег «іта¬ 
лійське просо, Рапісит ііаіісит», ч. 
Ьег «різновид проса, Зеіагіа», вл. Ьог 
«тс.», нл. Ьег «дрібнозернисте італійське 
просо, Зеіагіа ііаііеа», схв. бар, слн. 
Ьаг «тс.»; — псл. Ььгь; —очевидно, по¬ 
в’язане з іє. *ЬЬег- «бути гострим» (рос¬ 
лина має остюки); зіставляється також з 
дангл. Ьеге «ячмінь», дісл. Ьагг «тс.», 
алб. Ьаг «трава, сіно», лат. їагіпа «бо¬ 
рошно», дірл. Ьаіг§еп «хліб», дінд. ЬЬаг- 
уаіі «жує, харчується», гр. фєр|і<о «па¬ 
су, годую» (Маковский Зтимология 
1965, 251); Махек (Е5.ІС 51; ,1т. гозії. 
294) вважає це слово субстратним не- 
індоєвропейським.—Фасмер І 193; Вгіі- 
скпег 21; ЗсНизіег-Зечус РгоЬеЬеІІ 25; 
Зкок І 108—109; 51. ргазї. І 465; Засіп.— 
Аііг. У\УЬ. І 395—396; ТгиЬасеу 51а- 
уіа 29, 9; №етіпеп К2 74, 3—4, 169; 
Вегп. І 110.— Див. ще бір, борона, 
борть. 

бор2 (хім. елемент); —р. бр. болг. 
м. бор, п. вл. Ьог, ч. Ьог, Ьог, слц. слн. 
Ьог, схв. бор; —запозичення з фран¬ 
цузької мови; фр. Ьоге утворене з Ьогах 
«бура, селітра», яке через слат. Ьогах 
«тс.» зводиться до ар. Ьйгач.— СІС 106; 
Фигуровский 57—58; Шанский ЗСРЯ 
І 2, 165; Баигаі 98. 

бор3 «зуболікарське свердло»; — р. 
бр. болг. бор «тс.»; п. Ьог «свердло»;— 
запозичення з німецької мови; н. ВоЬгег 
«свердло» пов’язане з ЬоЬгеп «свердлити», 
спорідненим з псл. *Ьогіі, *Ьогпа, укр. 
бороти, борона.— СІС 106; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 165; К1и§е—Міігка 89.— 
див. ще борона, бороти.— ііор. бур2. 

бора «буря, ураган», [бдрва], бор¬ 
вій; — р. бора «приморська буря; ура¬ 
ган», бр. бора, п. Ьога, ч. слц. Ьога 
«тс.», схв. бора «північно-східний ві¬ 
тер»; — запозичення з турецької мови; 
тур. Ьога «буря» походить від нгр. 
рлора чи іт. Ьога «тс.», яке зводиться 
до гр. рорєад «північний вітер; Борей, 
бог північних вітрів» (>лат. Вогеаз 
«тс.»); на формі борвій виявився вплив 
основи вій- (віяти, пор. буревій).— Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 2, 165; Фасмер І 193; БЕР 
І 67; Засіп.—Аііг. У\УЬ. І 204—205. 

[борах! «джигун, полюбовник» Л; — 
бр. [борох] «єврей; нечупара»; — пов’я¬ 
зане з власним ім’ям Барух, Ббрух 
(з гебр. Вагих, букв, «благословенний»); 
нове значення в слові барух (~>бдрох, 
борах) розвинулось у результаті сплуту¬ 
вання з фонетично близьким бахур 
(див.). 

борг, [бор], боржник, боргувати, за¬ 
боргованість, набір «у борг», ст. борг 
(1529), бор (XVIII ст.); — п. Ьог§, Ьог£, 
слц. Ьог§; — через польську мову запо¬ 
зичено з німецької; н. Вог§ «позичка», 
Ьог§еп «позичати», споріднене з англ. 
Ьоґго\у «позичати», зводиться до того 
самого кореня, що й н. Ьег§еп, укр. 
берегти, і первісно означало «давати 
пощаду, давати строк для виплати».— 
Акуленко 134; Шелудько 22; Раиі І 
104; К1и£е—Міігка 66, 92.— Див. ще 
берегти. 

[бордун] (бот.) «жовтець їдкий, Ка- 
пипсиїиз асег Б.»; — неясне; можливо. 
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пов’язане з Ібредулець] (бот.) «багно, 
Бебит раїизіге» (обидві рослини ростуть 
на болотах). 

[боре] «більше» Ж, [бірше] «тс.»; — 
очевидно, результат зворотного слово¬ 
твору від [бірше], яке могло виникнути 
на базі більше під впливом [бдрше] 
«швидше» (від [борзо]).— Див. ще біль¬ 
ший, борзий. 

[борецьЧ (бот.) «аконіт, Асопіішп 
пареііиз Б.»; — р. борец «тс.»; — ре¬ 
зультат перенесення назви борець «воїн», 
зумовленого подібністю квітки аконіту 
до шолома; пор. слц. ргіІЬіса «шолом; 
аконіт».— МасЬек ,1т. гозії. 45—47.— 
Див. ще бороти. 

[борець2] «воронка» Ж, [бороло] 
«ущелина в скелі»;—очевидно, пов’я¬ 
зані між собою слова, які можуть бути 
зведені до того самого кореня іє. *ЬЬег-/ 
ЬЬог- «бити, колоти», що й двн. Ьогоп 
«свердлити», лат. їогаге «тс.», ГогЗшеп 
«дірка», рум. Ьбгій «тс.; дупло, щілина», 
дірл. Ьегпа «розколина, ущелина», псл. 
*Ь7ї1ь «борть», укр. борть (з іншою 
огласовкою).— Див. ще борть.— Пор. 
борона, бороти, бортіти. 

[борзий] «швидкий», [боржій] «швид¬ 
ше», [борше] «тс.», [бірше] «більше», 
[борзина] «бистрина», [бдрзість], [бор- 
зйти] «квапити», [наборзі] «наспіх»; — 
р. борзий «скорий», бр. бдрздьі «швид¬ 
кий», [борзо] «швидко», др. бьрзии «швид¬ 
кий», п. Ьагсіго «дуже, вельми», ст. Ьагго 
«тс.», ч. Ьггу «швидко», вл. Ьоггу «ско¬ 
ро», нл. Ьог2е «тс.», полаб. Ьогг «швид¬ 
ше», болг. б'ьрз «швидкий», м. брз, 
схв. брз, слн. Ьг2, стел, ерозії «тс.»; — 
псл. *Ь1Т2ь <*Ь’Т§’-; — споріднене з 
лит. Ьиггсійз «жвавий», Ьигггіеіі «руха¬ 
тися, махати», сірл. Ьгаз «швидкий, 
стрімкий», можливо, також дінд. ЬЬига- 
Іі «швидко рухається»; менш обгрунто¬ 
ваними є зіставлення (Преобр. І 37; 
МасЬек ЕЗЛС 71; БЕР І 102; Зализняк 
ВСЯ 6, 36; Засіп.— Аііг. УУ/Ь. І 486 — 
487) з гр. «короткий», лат. Ьге- 
уіз «тс.» — Шанский ЗСРЯ І 2, 168; 
Фасмер І 194; ЗсЬизіег-8е\ус РгоЬеЬеїі 
27; Зкок І 222; ЗССЯ 3, 137 —139; 
ЗІ. ргазБ І 427; ОоІ^Ь БР 16, 56; Вегп. І 
109—110; Ва^а РР І 282; ЗресЬі 192. 

Борис 

[борйкати] «рити (рогами, рилом)»; — 
р. [боркать] «штовхати, бити», вл. Ьог- 
кас «підкидати (землю рилом)», болг. 
биркам «мішаю, змішую, риюсь», м. 
брка «тс.», схв. бркати «змішувати», 
бркнути «зачерпнути», слн. Ьгкаіі «би¬ 
ти, кидати»; — псл. *Ь’ІїкаІі «перемішу¬ 
вати, розгрібати, розкидати, кидати, 
ударяти», можливо, пов’язане з *Ь^Гка- 
1і «бурчати, муркотіти, бриніти», що 
мало звуконаслідувальний характер; 
українська форма з -и-, очевидно, є ре¬ 
зультатом видозміни закономірного 
*бдркати під впливом брикати або ри¬ 
кати.— БЕР І 102—103; Зкок І 213; 
ЗІ. ргазБ 1 418—419; Засіп.— Аііг. 
У\УЬ. І 195—198.— Пор. буркати, роз- 
боркати. 

Іборина] (бот.) «брусниця, Уассіпі- 
иш уіііз ібаеа Б.; чорниця, Уассіпішл 
тугШІиз Б.; журавлина, Уассіпіит оху- 
соссоз Б.; буяхи, лохина, Уассіпіит иіі- 
£іпозит Б.» Мак, [борівка] «брусниця 
Мак; чорниця ВеНЗн, Мак; буяхи Мак», 
[боровик] «вовче лико, вовчі ягоди, 
Баріте спеогит Б.; гр ушанка, Ругоіа 
тіпог Б.; зимолюбка, Ругоіа итЬеІІаіа 
Б. (СЬішарЬіІа)» Мак, [боровина] «брус¬ 
ниця; чорниця» Мак, [боровйця] «чор¬ 
ниця», [боровниця] «тс.» Мак; — р. [бо 
ровйка] «брусниця», бр. [баруука] «тс.», 
п. Ьогошка, ч. [Ьогйука] «ягода чорниці», 
[Ьогоупіса], вл. нл. заст. Ьогоу/ка «тс.», 
болг. боровйнка «брусниця», схв. бордв- 
ница «чорниця», боровинка, слн. Ьогоу- 
піса «тс.»; — похідні утворення від бір 
«сосновий ліс»; назви зумовлені тим, що 
ці рослини ростуть у соснових лісах. — 
БС9 9, 45; 13, 145;^ МасЬек Лт. гозії. 
178—179; 5сЬизіег-8е\ус РгоЬеЬеїі 26.— 
Див. ще бір. 

Борис, Боря, Борйско, Ббрко, [Бо- 
рйло Я, Борич Я1; — р. болг. Борис, 
бр. Барж, др. Борись, п. Вогуз, ч. слц. 
ВогІз, м. Борис, схв. ст. Вопз, слн. Во- 
гіз, стел. Борисі.; ч— через церковно¬ 
слов’янську форму зводиться до імені 
болгарського царя Богориса (Бориса), 
який хрестився в 864 р. і поширив хрис¬ 
тиянство в Болгарії; в основі цього іме¬ 
ні лежить монг. Ьо§огі «малий»; на думку 
Соболевського (ЖСт 1893/4, 445) і Ма- 
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ретича (БР 15, 153), Борис є скороче- 
ною формою від Борислави (як Боримь 
від Боримир'ь).— Фасмер І 194; Вгйск- 
пег 36. 

борГг — ДИВ. оборіг. 

борікатн — див. бороти. 

боркати «підрізувати крила (пта¬ 
хам)», [обббркати] Ж, приббрк(ув)ати 
«тс.»; —р. [борк] «стрижень пташиного 
пера», п. Ьагкі «плечі; (ст.) крила, ма¬ 
хові крила», ч. Ьгк «стрижень пера»; — 
псл. *Ь'ІТк'ь «шпичак, стрижень (пе¬ 
ра)»; — похідне від іє. *Ьйег-/ЬЬог- «бути 
гострим, колоти», того самого, що і в 
слові борона, нвн. Вогзіе «щетина»; 
немає підстав для пов’язування (Фас¬ 
мер І 195; Шахматов ИОРЯС 7/2, 336) 
з р. боркать «штовхати, бити», схв. 
бркнути «кинути», слн. Ьгкаїі «штовха¬ 
ти, кидати», спорідненими з укр. борй- 
кати, буркати.— Зіаусзкі І 27; Вгйск- 
пег 16—17; БЕР І 102; 51. ргазі. І 419— 
420; Засіп.— Аііг. УШЬ. І 396—398.— 
Пор. борки. 

[борки] «бакенбарди» Ж, [бурці] «тс.» 
Я, [борчастий] «з бакенбардами» Ж; — 
схв. брк «вус», слн. Ьгк «тс.»; — псл. 
^Ь’Ткь «вус, бакенбард»; — південно¬ 
слов’янські форми вважаються спорід¬ 
неними з р. [борк] «стрижень пташиного 
пера», п. Ьагкі «плечі; махові крила», 
укр. [боркати] «підрізувати крила», 
н. Вбгзіе «щетина», похідними від іє. 
*ЬЬег-/ЬЬог-/ЬЬг- «бути гострим, коло¬ 
ти»; українські форми не зовсім перекон¬ 
ливо виводяться (Вегп. І 119) відуг. Ьаг- 
ко «бакенбард», яке, в свою чергу, є, 
очевидно, запозиченням із слов’янських 
мов, пов’язаним з південнослов’янськи¬ 
ми формами.— Зіашзкі І 27; Вгйскпег 
16-17; БЕР І 102; 5кок І 212; ЗССЯ З, 
128—129; 51. ргазі. І 419—420; Засіп.— 
Аііг. УУ/Ь. І 396—397; МЬІТЕЗг І 251; 
Вагсгі 16.— Пор. боркати. 

[боркут] «джерело мінеральної води, 
гейзер», [бсркіт ДзАтл II, буркут1 
«тс.»; —очевидно, запозичення з угор¬ 
ської і молдавської мов; уг. Ьогкиї 
«джерело кислої мінеральної води», звід¬ 
ки молд. буркут «мінеральна вода», 
рум. Ьигкйі «тс.», є складним словом, 

утвореним з іменників Ьог «вино», тюрк¬ 
ського походження (пор. уйг. Ьог «те.»), 
і киї «джерело, криниця», етимологічно 
неясного.— Засіп.— Аііг. У\УЬ. І 197; 
МІ\ПГЕ5г І 341, II 685; Вагсгі 24, 181. 

борлак «Адамове яблуко», [борланка, 
борлйт Я! «тс.», [бурлак] «тс. Ж; гортань 
ВеЗн»; — вважається запозиченням із 
східнороманських мов; молд. бурлан 
(рум. Ьигіап) «труба, жолоб» пов’язує¬ 
ться з тур. Ьоги «труба».— Уіпсепг 2; 
СДЕЛМ 64; БІЖМ 102. 

[борматися] «клопотатись, запина¬ 
тись, силкуватись» Я; — афективне ут¬ 
ворення на основі дієслів борсатися, 
[бормотати1, боротися (борюкатися) і, 
можливо, матися. 

боровинка «сорт яблуні»; — бр. бара- 
вінка, ч. Ьогоуіпка; — запозичення з ро¬ 
сійської мови; р. боровйнка виникло з ви¬ 
разу боровинское (бравинское) яблоко, 
утвореного за ім’ям тульського садівни¬ 
ка Бравіна.— Шанский ЗСРЯ І 2, 170; 
Фасмер І 195; Горяев Доп. І 4. 

борода, бородай, бородйнь, бородач, 
бородастий, бородатий, підборіддя; — 
р. борода, бр. барада, др. борода, п. вл. 
нл. Ьгоба, ч. слц. Ьгасіа, болг. брада, 
м. брада, схв. брада, слн. Ьгасіа, стел, 
врлдл; — псл. *Ьогс1а; — споріднене з 
лтс. Ьагсіа, Ьаггсіа, лит. Ьаггсіа, прус. 
Ьогсіиз, двн. Ьагі, лат. ЬагЬа (<*ІагЬа) 
«тс.»; походить від того самого іє. *ЬЬег-/ 
/ЬЬог- «бути гострим, колоти», що і бір, 
[борки], борона.— Критенко Вступ 521, 
542—543; Шанский ЗСРЯ І 2, 170—171; 
Фасмер І 196; Вгйскпег 40—41; МасЬек 
ЕЗЛС 62; БЕР І 72; ЗССЯ 2, 197—198; 
51. ргазі. І 317—318; Засіп.— Аііг. УШ>. 
1391—393; Тгаи1шапп27; МйЬІ.— Епсіг. 
І 273; Топоров І 240—242; ЗресЬ187.— 
Див. ще бір.— Пор. борки, борона. 

бородавка, [бородавканя] «жаба-ро- 
пуха», бородавкуватий, бородавчастий, 
бородавчатий, [бородоватий]; — р. бо¬ 
родавка, бр. барадаука, п. Ьгосіашка, 
ч. Ьгасіауісе, слц. Ьгасіоуіса «бородавка», 
Ьгасіоука «сосок», вл. Ьг)ос1а\ука, Ьго- 
сіау/ка, нл. Ьгос1а]са, Ьгоба^ка, болг. м. 
брадавица, схв. брадавица «бородавка; 
сосок», слн. Ьгасіауіса; — псл. *Ьог- 
сіауька, *Ьогсіауіса; — очевидно, ре¬ 
зультат праслов’янської видозміни під 
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впливом *Ьогба «борода» давнішої зву¬ 
кової форми *уогбауа, спорідненої з 
нвн. ЇУагхе «бородавка» і похідної від 
іє. *иегбЬ- «рости»; пор. р. веред; вва¬ 
жається (Вегп. І 73; БЕР І 72; 51. ргазі. 
І 319—320; Засіп.— Аііг. У\УЬ. І 392— 
393; Регззоп Веііг. 926) і давнім похід¬ 
ним від *Ьогсіа «борода».— Фасмер— 
Трубачев І 196; Шанский ЗСРЯ І 2, 
171; МасЬек Е56С 63; Горяев 1892,10; 
ЗССЯ 2, 199—200.— Див. ще борода, 
вередувати. 

бородавник (бот.) «бурачок, Аіуззшп 
саіусіпит Б.; празелень, Батрзапа сот- 
типіз Б.; Іломиніс, СІешаііз уііаІЬа 
Б., СІешаііз уііісеїіа Б.; червець, дива- 
ло, ЗсІегапіЬиз аппиизБ.; чистотіл, СЬе- 
Іібопіит та)из Б.; ранник, ЗсгорЬи- 
Іагіа побоза Б., ЗсгорЬцІагіа аіаіа СИ¬ 
НЬ.; кульбаба лікарська, Тагахасит 
оШсіпаїе \Уї§§.; дивина чорна, коров’як 
чорний, УегЬазсит пі§гит Б.] Мак», 
[бородавниця] «празелень» Мак, 1боро- 
давочник] «чистотіл; ломиніс, СІешаііз 
уііісеїіа Б., СІешаііз уііаІЬа Б.; скабіо¬ 
за, ЗсаЬіоза осЬгоІеиса Б.» Мак, [боро- 
дявник] «ломиніс, СІешаііз уііаІЬа Б.» 
Мак; — р. бородавник «чистотіл; пра¬ 
зелень»; — похідні утворення від боро¬ 
давка; назви зумовлені застосуванням 
окремих рослин (напр., чистотілу) про¬ 
ти бородавок або зовнішніми особливо¬ 
стями частини цих рослин.— 51. ргазі. 
І 320.— Див. ще бородавка. 

бородач (бот.) «бородата трава, Апб- 
горо§оп ізсЬаепшп Б. Я, Мак; [ласто¬ 
вень лікарський, Уіпсеіохісиш оШсі¬ 
паїе МпсЬ. Ь\акЬ,[бородйиі] «надбород- 
ник, Еріро^оп арЬуІІиш 5\у.» Ж, Мак, 
Ібородка] «біловус, мичка, Иагбиз зігіс- 
Іа Б.» Мак, Хбородуха] «лісова борода, 
лишайник бородатий, Іізпеа ЬагЬаіа 
Рг.» Ж, Мак, [бородчатка] «бородач», 
надборбдник «Еріро^оп»;—р. бородач 
«Апбгоро^оп», надборбдник «ЕрІро§оп», 
бр. надбароднік «тс.», [чортова барадаї 
«біловус», болг. брадест «Бзлеа ЬагЬа¬ 
іа»; — похідні утворення від борода; 
назви зумовлені зовнішньою подібні¬ 
стю, головним чином, сухого суцвіття 
цих рослин до чоловічої бороди або ву¬ 
сів.— Див. ще борода. 

Ібородічкй] «помідори» НЗ УжДУ 
26; — запозичення з угорської мови; 
уг. рагабісзош «помідор» походить від 
н. [Рагабіезарїеі, Рагабеізег, Рагабеіз] 
«тс.», букв, «райське яблуко», утворе¬ 
них з іменників Рагабїез «рай», запози¬ 
ченого з латинської мови (лат. рагабї- 
зиз, гр. яарабеюод «тс.» походять з 
перської мови), і АрГеї «яблуко», спо¬ 
рідненого з псл. *аЬ1ь-ко, укр. яблуко; 
на українському грунті відбулось народ- 
ноетимологічне зближення угорського 
слова, в якому короткі голосні а вимов¬ 
ляються близько до укр. о, з укр. боро¬ 
да.— Лизанець НЗ УжДу 26, 120; Вагсгі 
235; Раиі ШУЬ 449; К1и£е—МІігка 531. 

борозна, [борозда] ВеУг, [борознйк] 
(с.-г.) «той, що борознить», [борозенних] 
«личинка хруща» ВеБ, борознюк, бороз- 
няк «тс.», борозенний «правий в упряжі», 
борозний «тс.», борозенчастий «покри¬ 
тий борознами», борознйстий «такий, що 
має борозни, робить великі борозни», 
[бороздйти] «робити наперекір, запере¬ 
чувати», [бороздувати] «виляти (Еіїїшє- 
§е тасЬеп)» Ж, борознйти «робити бо¬ 
розни», борознувати «боронувати», [за- 
борозняк] «личинка хруща»; — р. бо¬ 
розда, бр. баразна, др. борозда, п. Ьгбг- 
ба, Ьгигба, Ьгогпа, ч. слц. Ьгагба, вл. 
Ьгогба, нл. Ьгогба, полаб. Ьог^а, Ьоггба, 
болг. бразда, м. бразда, схв. бразда, 
слн. Ьгагба, стел. Бразда; — псл. *Ьогх- 
ба, в українській мові поширене су¬ 
фіксом -н-; — очевидно, споріднене з 
лит. Ьігііз «борозна», лтс. Ьігге, Ьігг(і)з 
«тс.», гр. фарбсо «орю», ав. Ьага «з ві¬ 
стрям», лат. Гогаге «свердлити»; в тако¬ 
му разі походить від того самого іє. 
*ЬЬег-/ЬЬог- «бути гострим, різати», що 
й бір, [борк], борона та ін.; Откупщиков 
(ЗИРЯ IV 87—95) виводить від іє. 
*ЬЬге£>- «ламати, розбивати, дробити, 
товкти».— ДзендзелівськийЗі. зі. 10/1 — 
2,51; Шанский ЗСРЯ І 2, 171—172; 
Фасмер І 196; Преобр. І 37—38; 51а\узкі 
І 45; БЕР І 73; ЗССЯ 2, 220; ЗІ. ргазі. 
І 333—334; Забп.— Аііг. У\УЬ. І 402— 
403; 5сЬизіег-8е\ус РгоЬеЬеГі 32; Мозгупз- 
кі Р7,]Р 74; Вегп. І 75; Ргаепкеї 44—45; 
Рокогпу 135; ЗресЬі 142. 

Іборойлик] «жук-рогач, жук-олень» 
Ж; — очевидно, пов’язане з бордти(ся); 
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пор. [боройло] «той, хто любить бороть¬ 
бу» Я-— Див. ще бороти. 

боролїжний, боролізний — див. ба- 
раліжний. 

[бороло] «скеля» О, [бороло] «уще¬ 
лина в скелі», заборбло «частина шоло¬ 
ма; щит на фортеці»; — р. забрало (від 
цсл. запрало «захисна стіна»), др. за¬ 
бороно «захисна стіна», ч. ст. Ьгасіїо 
«низька стіна; скеля», слц. Ьгасіїо (Ьга- 
1о) «скеля», стел, запрало «захисна 
стіна»; — псл. *Ьогй1о «захисна (обо¬ 
ронна) споруда», похідне від *Ьогіі 
«бороти».— Шанский ЗСРЯ II 6, 10; 
Фасмер II 70; Преобр. І 240; Зіач^зкі І 
43; МасЬек ЕЗІС 63; ЗССЯ 2, 200—201; 
81. ргазі. І 320—321; Засіп.— Міг. УШЬ. 
І 403—408.— Див. ще бороти. 

борона1, борінник «той, хто працює 
з бороною», [бороняк] «кінь для польо¬ 
вої роботи» Ж, [борбнниця] «худа коня¬ 
ка» Я, [бороняний] Ж, боронйти, боро¬ 
нувати, боронувальник; — р. борона, бр. 
баранй, п. нл. Ьгопа, каш. Ьогпа, Ьагпа, 
Ьгопа, слнц. Ьагпй, ч. Ьгапу, слц. Ьгапу, 
Ьгала, вл. Ьгопа, полаб. Ьогпа, болг. 
брана, м. брана, схв. брана, слн. Ьга¬ 
па; — псл. * Ьогпа «борона», пов’язане, 
очевидно, з * Ьогпа «оборона, заслона»; 
корінь той самий, що і в бір, борозна, 
Ге. *ЬЬаг- «гострий», *ЬЬег-/ЬЬог- «уда¬ 
ряти, колоти, різати, терти»; — спорід¬ 
нене з лтс. Ьеггі «терти», гр. фарою 
«орю», лат. Гогаге «свердлити», двн. Ьо- 

гоп «тс.», Ьагіа «сокира»; неприйнят¬ 
ними виявились спроби виведення псл. 
*Ьогпа з складнішої основи *Ьогхпа < 
< *ЬЬагзпа (Ресіегзеп ІР 5, 72—73) 
або з ірл. Ьагп «борона» (Меуег Е\У 
44—45), як і реконструкція праслов’ян¬ 
ської форми (Откупщиков 230—232; 
ЗИРЯ IV 87—95) у вигляді *ЬЬоґ§зпа, 
з виведенням від ускладненого кореня іє. 
*ЬЬег§- «ламати, дробити».— Критенко 
Вступ 550; Шанский ЗСРЯ І 2, 172; 
Фасмер І 196—197; Зіа^зкі І 43; МасЬек 
Е5ЛС 64; БЕР І 74; $кок І 189—190; 
ЗССЯ 2, 204—206; 51. ргазі. І ' 324; 
Засіп.— Аііг.УШ). І 400—401; Вегп. 
І 73—74; ЬеЬг-ЗрІачДщкі — Рої. І 45; 
Мозгуйзкі Р2.ІР 74; МйЬІ.— Епсіг. 
І 280; Регззоп Веііг. 781; Рокогпу 

133—135; Ногп 47—48.— Пор. бо¬ 
розна. 

[борона2] «весільний пиріг, спечений 
у домі молодого для батька молодої» 
Я; — неясне. 

боронйти «захищати; забороняти», 
[борона] «захист, диспут» Пі, [воронець] 
«захисник», [боронило] «тс., охоронець» 
Я, [відборбна], заборона, [зборбнник] 
«охоронець» Ж, оборона, оборонець, 
оборбнник, оборонство, оборонний, [од- 
борбнний] Ж, розбороняти «рознімати 
тих, хто б’ється, сперечається», [розбо- 
рбна] Ж; — р. заст. [боронить1, бр. ба- 
раніць, др. боронити, п. Ьгопіс, ч. Ьга- 
пііі, слц. Ьгапії?, вл. Ьгопіс, нл. Ьгсп 
«зброя», болг. браня, м. брани, схв. бра- 
нити, слн. Ьгапїіі, стел, врагштн; — 
псл. *Ьогпііі, похідне від *Ьогпь «свар¬ 
ка, битва, боротьба», утвореного, в свою 
чергу, від *Ьогіі «бороти» (пор. анало¬ 
гічне утворення лит. Ьагпіз «сварка» 
при Ьагіі «ганити, лаяти», лтс. Ьагі 
«лаяти»).— Фасмер І 197; Преобр. І 
38; Горяев 24; 51а\У5кі І 43—44; Вгііск- 
пег 41—42; НоІиЬ — Кор. 75; МасЬек 
Е5.ІС 64; 5кок І 189—190; ЗССЯ 2, 
207—209; 51. ргазі. І 325—327; Засіп.— 
Аіі2. У\УЬ. і 403—407; Вегп. І 74; 
Тгаиітапп 27; ТогЬібгпззоп ЬМ II 7 
і далі.— Див. ще бороти. 

[борбстатися] «возитися в грязюці,, 
намагатися вибратися з болота», [бо- 
рбхтатися] «чинити опір, упиратися, 
сперечатися» Я; — бр. [борбхтаць] «ру¬ 
хати», [барбхтацца] «боротись», ч. [Ьег- 
сЬаі зе] «повільно і важко рухатися, 
вставати, іти», мор. [Ьгзаі зе] «дертися, 
лізти»; — два аналогічні до колисати — 
колихати фонетичні варіанти утворен¬ 
ня, спорідненого з [барахтатися 1; вва¬ 
жається похідним від псл. *Ьогіі з£ 
«боротися» (Горяев 12; Шахматов 
ИОРЯС 7/2, 353), але п. ЬггесЬіас зі є 
«борсатися» свідчить, скоріше, про те, 
що це була окрема етимологічно не¬ 
ясна праслов’янська основа в двох чи 
трьох фонетичних варіантах: *Ьогх-, 
*Ьегх-, *Ь,ьгх-; паралелізм с : х в сере¬ 
дині слова зводиться до давнього з, 
яке в позиції після г (псл. *Ьогз-) за¬ 
кономірно переходило в х, крім випад¬ 
ків, коли далі йшов проривний к, р 
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або І; у формі борбхтагпися фонетично 
незакономірне х може бути зумовлене 
впливом якоїсь тепер уже невідомої 
форми без наступного і (типу *Ьогхаіі 
> *борохати).— Фасмер І 124; Львов 
Зтимология 1967,186—187; ЗСБМ І 317; 
МасЬек Е5*ІС 66.— Пор. барахтатися, 
борсатися. 

боротати «очищати від лузги (просо); 
термосити(?), спантеличити (?)», [забо- 
рбтати] «затермосити; спантеличити», 
[оборотати] «очистити від лузги» Ж, 
[обаратати] «сильно побити» Ж, [обо- 
рбтяниця] «облущене просо»;— неясне. 

бороти «долати, перемагати», боро¬ 
тися, [боротись] «боротись» ЕЗб 4, 
борікати «бити рогами, лобом», [борю- 
кати] «тс.» Пі, борікатися «борюкатися, 
боротися», [борикатися] Ж, борюка¬ 
тися, борушкатися «тс.», [борухйтись] 
«тс.; битися навкулачки» Л, боротьба, 
вороття Пі, борець, [борйтель] Ж, бор¬ 
ня «боротьба», боріння, [борбйло] «той, 
хто любить боротьбу» Я, незббрений, 
незборймий «непереможний», незборний, 
необорний, [необорймий] Ж, непоборй- 
мий, непоборний «тс.», переббрний, по¬ 
борник; — р. бороть, бр. барбцца «бо¬ 
ротись», барбць «бити рогами», др. бо¬ 
роти, п. ст. Ьгбс зі§, слц. Ьогії? за, вл. 
ст. гуоЬгос зо, нл. \уоЬго]з зе, полаб. 
Ьбге «гавкає», болг. ббря се, м. бори се, 
схв. бЬрити се, слн. Ьогііі зе, стел, 
прати, вфріж, р.-цел. варати; — псл. 
* Ьогіі (*Ьогііі); — споріднене з лит. Ьаг- 
іі «ганити, лаяти», лтс. Ьагі «лаяти», 
дісл. Ьег]а «бити» (мин. ч. Ьагда), Ье^азк 
«боротися», двн. Ьег]ап «бити», гр. фарсо 
«розколюю», лат. Гегїге «бити, рубати, 
колоти», ірл. Ьага «гнів», алб. Ьігпі 
«б’єте»; іє. *ЬЬег-/ЬЬог- «ударяти, коло¬ 
ти, різати, терти».— Шанский ЗСРЯ І 
2, 172—173; Фасмер І 197; Вгііскпег 36; 
Зіатекі І 39; БеЬг-5р1а\уІпзкі — Рої. І 
47; МасЬек Е5.1С 61; Младенов 41; БЕР 
І 69; 5кок ї 189—190; ЗССЯ 2, 213—214; 
51. ргазі. І 331; $айп.—Аііг. УШ. 
І 403—406; Вегп. І 76—77; Тгаиішапп 
27; Меіііеі М5Б 19, 185; \УаІіег 51ауіа 
36, 262—265; Таїсіє—Ноїт. ї 481—482; 
Рокоту 135.—Пор. борозна, борона, бо¬ 
ронити, борщ. 

борошно, борошенник, [ борошняк] 
«хрущак мучний» Ж, борошенний, бо* 
рошнйстий, борошняний, борошнйти 
«обсипати борошном», наборбшнювати— 
р. Іборошно] «житнє борошно», [борош- 
ня] «всякий вид борошна», др. борошьно 
«борошняна їжа», вл. нл. Ьгсзта «свя¬ 
то тіла Христового», болг, м. брашно 
«борошно», схв. брашно «тс.», брашанце 
«їжа, харчування, тіло господнє, вече¬ 
ря», слн. Ьгазпо «харчі в дорогу», Ьга$- 
п)а «тс.», стел, врашкно «їжа»; — псл. 
* Ьогхьпо <* Ьогзьпо;— споріднене з лат. 
Гаг, род. в. Гаггіз «полба, крупа, борош¬ 
но», Гагїпа «борошно», гот. Ьагігеіпз «яч¬ 
мінний», дісл. Ьагг «ячмінь», дангл. 
Ьеге «тс.», сюди ж лтс. ЬагТЬа «харчуван¬ 
ня», Ьагибі «годувати, відгодовувати»; 
первісне значення «плоди рослини з ос¬ 
тюками», пор. дінд. ЬЬ|-зіїЬ «вістря, кін¬ 
чик, зубець», лат. ГазіГ^іит «вістря, кін¬ 
чик, верхівка, вершина», ірл. корн. 
брет. Ьагг «тс.; спис; чуб, вихор, маків¬ 
ка голови», дісл. Ьагг «ялинова хвоя», 
Ьигзі «щетина», дангл. Ьугзі «тс.»; пра¬ 
слов’янська форма з суфіксальним -ьп-, 
як і лат. Гагїпа, гот. Ьагігеіпз, первісно 
була прикметниковою і виводиться та¬ 
кож від раннього псл. *Ьог-§:-5Ї-по з 
коренем іє. *ЬЬогІ-/ЬЬегІ-/ЬЬгеІ- «дро¬ 
бити, розмелювати», тим самим, що 
і в лат. Ггап^о «ламати, кришити» (От- 
купщиков 228—230); менш переконли¬ 
ве припущення (Шанский ЗСРЯ І 2, 
191) про зв’язок з ч. Ьгазпа «торбина», 
яке виводиться від того самого кореня 
іє. *ЬЬег- «нести», що й брати; необ¬ 
грунтоване твердження (Нігі РВгВ 23, 
ЗЗЇ) про запозичення з германських 
мов.— Болдирєв Рідне слово 8, 86—89; 
Фасмер І 197; БЕР І 75; 5кок І 198; 
ЗССЯ 2, 212—213; ЗІ. ргазі. І 330— 
331; Засіп.—Аііг. У¥Ь. і 393—394; 
Вегп. І 74—75; Тгаиішапп 27; МйЬІ.— 
Епбг. І 265; Ребегзеп ІР 5, 54; \Уа1с1е— 
НоГш. І 455—456; Рокоту 111. 

(борощаник] (бот.) «плющ, Небега 
ЬеІІх Б.» ВеНЗн, ВеУг; — очевидно, 
походить від уг. Ьогозіуап «плющ; лавр», 
що, в свою чергу, виводиться від сло¬ 
в’янських назв плюща— укр. брочетан, 
прочитай, п. [Ьггезгіап, Ьггезіап], ст. 
Ьг2Є32С2ап, Ьггозіап, схв. брштан.— 
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ЛШТЕЗг І 347—348; Вагсгі 25 — Див. 
ще брочетан. 

[ббрсати] «низати, шнурувати, за¬ 
тягувати, застібати» Ж, ВеЗн, [наббр- 
сати] «нанизати; наплутати (ниток)», 
[оборсати] «обв’язати, обплутати»; —бр. 
[барсаць] «зав’язувати» — неясне; мож¬ 
ливо, споріднене з болг. биркам «всо¬ 
вую руку», лит. Ьгйкіі «втискати»; в 
такому разі генетично пов’язане з [бро¬ 
сйти] «кинути» і з [борсатися] «кида¬ 
тися», від якого семантично відокреми¬ 
лось уже, очевидно, в дослов’янський 
період.— Див. ще борсатися, бросйти. 

борсатися «кидатися, метатися», [ббр¬ 
сати1 «тс.; мучитися, надриватися; хи¬ 
татися» Ж, [бурсуватися] «вовтузитися в 
боротьбі»; — на думку Трубачова (Зти- 
мология 1965, 383), походить від псл. 
*Ььгзаіі (з§) як фонетичної видозміни 
*Ьгь5аіі «терти, скребти», р. бросать 
«кидати», укр. [бросйти] «кинути»; не¬ 
переконливі спроби виведення від рум. 
Ьогазс «блюю» (КеісЬепкгоп 2Ї81РЬ 17, 
148—149) або пояснення як *оЬ-уог$-аіі 
з запозиченим коренем *уогз- (Запоям 
5утЬ. Рог\уабоязкі 2, 277).— ЗССЯ З, 
130—131.— Див. ще бросйти.—Пор. 
бйрса, бороСтатися. 

борсук (зоол.) «Меіез теїез, Меіез 
уиі^агіз, Меіез іахиз», [борсюк, бареж 
ЯІ «тс.», [ббрсучка] «самка борсука» Я, 
ббрсучий, ст. борьсоуковьіє (XV ст.), 
борсуковий (XVII ст.); — р. барсук, [бор¬ 
сук], бр. барсук, др. борсука, п. слц. 
Ьогзик (мабуть, з укр.), болг. [борсук, 
бурсак]-,— очевидно, давньоруське запо¬ 
зичення з тюркських мов; тур. Ьогзик, 
рогзик, тат. бурсик, барсик, каз. уйг. ка- 
рач. борсук, узб. бурсук, аз. порсуг, ку- 
мик. алт. порсук, ккалп. порсик, каз. ног. 
борсьік, туркм. торсук, дтюрк. Ьогзия 
«тс.» тлумачаться по-різному: як похідні 
від кореня *ббр- «сірий» (Вап§ КЗг 17, 
136), від кореня *бор- «ситий, жирний» 
(Ратзіесіі 52 а) або від дієслова *бор- 
«пахнути, смердіти» (Цельникер Зтимо- 
логия 1963, 120—123); залишається не- 
доведеним твердження (Никольский 
ФЗ 1893/4—6, 45) про безпосереднє за¬ 
позичення в слов’янські мови з давньо¬ 
перської. — Болдирєв Белар. лексікал. 
і зтьім. 16; Шанский ЗСРЯ І 2, 48—49; 

Фасмер — Трубачев І 128; Горяев 12; 
Дмитриев 493, 526; Вгйскпег 36; 31 а\^- 
зкі І 39; МасЬек Е86С5 38; Вегп І 74; 
Мікі. Е\У 7; Каїиіп. 12; Сгапіаіа 218; 
Егоров 165—166; Щербак ИРТЛЯ 139. 
борт «бік корабля, стінки кузова, 
майданчика, посуду; край одягу», [борт- 
нйця] «товста широка (і довга) дошка» 
Дз, бортовий, [отбортнутись] «від¬ 
сахнутись, відійти» Мо; — р. бр. борт, 
п. Ьогі, Ьигіа «борт корабля, берег кана¬ 
лу», ч. Ьогі, слц. Ьогі, Ьогб, болг. борт, 
борд, схв. борд; — запозичено через 
російське посередництво з голланд¬ 
ської мови і через польське посередни¬ 
цтво з німецької; гол. Ьоогб «борт ко¬ 
рабля», н. Вогб «тс.», Вогіе «обшивка, 
край» споріднені з псл. *Ьоггс1а, *Ьогпа, 
укр. борозна, борона.— СІС 107; Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 2, 173; Фасмер І 198; 
Засіп.— Аііг. УАУЬ. і 418—419; Угіез 

77; Меиіеп 40; Яновский І 393; 
К1и§е—Міігка 92; Рокогпу 133—135. 

[бортак] «йолоп, телепень», [бортуля] 
«дурна жінка»; — очевидно, пов’язані 
з [борта] «трухляве всередині дерево», 
[бортниця] «обрубок». — Див. ще борть. 

[бортїти] «рити, штовхати, накидати» 
Ж, [буртйти] «свердлити, буравити», 
[буртувати] «рити» Ж, [бортйця] «кріт» 
ДзАтл І, [наборчувати] «рити (купами)» 
ВеБ;— очевидно, похідні утворення від 
того самого кореня, що й борть «дуп¬ 
ло, вулик у дереві», [борт] «тс.; паз, жо¬ 
лоб»; пов’язання з борт «бік корабля» 
та ін. (Засіп.— Аііг. У\УЬ. І 418) не¬ 
достатньо обгрунтоване.— Див. ще 
борть. 

борть «вулик у дереві, ідупло Тези 
V сл. конф.]», [борт] «тс.; паз, жолоб», 
[борта] «трухляве всередині дерево» Ж, 
[бортлб] «тс.» ВеЗн, бортник, ббрт- 
ництво, [бортниця] «видовбаний кусок, 
обрубок дерева» Ж, [бортніца] «дупло 
для бджіл, видовбане в пеньку сосни» 
Л, [бортняк] «ведмідь» Ж, [бортянйк] 
«бортник», [бортянйця] «місце для збе¬ 
рігання меду» Я, бортовий «трухлявий 
всередині», бортний, бортянйй, [бор- 
тйти] «робити паз, видовбувати» Ж, 
[буртувати] «тс.», бортникувати; — р. 
борть, бр. борць, [ббрціна], др. бьрть, 
борть, п. Ьагс «дупло, в якому живуть 
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бджоли», ч. заст. Ьгі, ЬгР «тс.», слц. ЬгР 
«тс.; вулик», полаб. Ьагісе «невеликі лі¬ 
сові вулики», м. бртва «видовбана в де¬ 
реві або в стіні діра для приваблювання 
роя»; — псл. *Ь*Иь з вихідним значен¬ 
ням «проріз, щілина»; — пов’язують з 
болг. б’ьрна «губа, уста», лит. Ьигпа 
«тс.», Ьйгіаз «жереб», ЬїігіІ «ворожити», 
алб. Ьгіте «дірка», лат. їогатеп «тс.», 
Іогаге «свердлити», рум. Ьогіа «дірка, 
дупло, щілина», дірл. Ьегпа «розколина, 
ущелина», двн. Ьогбп «свердлити»; все 
це похідні від іє. *ЬЬег- «ударяти, 
колоти, різати, терти», як і псл. *Ьогіі, 
*Ьогпа, укр. бороти, борона.— Дзен- 
дзелівський УЗЛП 22—24; Критенко 
Вступ 538; Филин Образ, яз. 212; Шан- 
ский ЗСРЯ І 2, 173; Фасмер І 198; Пре- 
обр. І 38; Горяев 11; Вгйскпег 15—16; 
Зіа^зкі І 28; МасЬек Е5ЛС 69; НоІиЬ— 
Кор. 78; ЗССЯ 3, 132—133; 51. ргазї. І 
423; Засіп.—Аііг. У\УЬ. І 412—413; 
Вегп. І 109; Зндзелин ЖМНП 1910, 
липень, 200; МйЬІ.— Епсіг. І 354; По¬ 
тебня ЖСт 1891/3, 119—120; Мегіл- 
£ег Ір 16, 160; МеШеІ Еіисіез 
279—280; Рокогпу 133—135.— Пор. бо¬ 
роти. 

борушкй — див. бірг. 
борчастий — див. борки. 
борше — див. борзий. 
борщ «суп із буряка, капусти і різ¬ 

них спецій; буряковий квас для борщу; 
[(бот.) морквяник, СЬаегорЬуІІит аго- 
таіит Ь.; борщівник, Негасіеит Б. Г, 
Мак]», [борщевих] (бот.) «борщівник» 
Мак, [борщевник1 «тс.; астранція більша, 
Азігапііа тащг Б.» Мак, борщівнйк 
(бот.) «Негасіеит Е.; [бугила лісова, 
АпіЬгізсиз зіі уєзігіз НоГГт.]; морквяник, 
СЬаегорЬуІІит аготаіісит Б. Мак; гор¬ 
щик для борщу; [любитель борщу; 
глумлива назва рота Ва]», [борщівка] 
«ямочка біля бороди, вусів Ж; борщів¬ 
ник Мак», [борщевка] (бот.) «борщівник» 
Ж, (борчевка Ж, бортівка Мак] «тс.», 
борщівнйця «торговка борщем; люби¬ 
телька борщу», [борщівкй] «червона рос¬ 
лина, яку беруть на борщ» ВеНЗн, 
[бортівка] (бот.) «болиголов, Сопіит 
тасиїаіит її.; яглиця, Ае^оросііит ро- 
сіа^гагіа Ь. ВеНЗн», [борщівнйчити] 
«торгувати борщем», борщувати «їсти 

борщ», [доборщйти] «довести до кінця, 
завершити, доробити» Я, переборщити 
«зробити щось зайве, перебільшити»;—р. 
ст. [борщ] (бот.) «борщівник», бр. боршч, 
барим, п. Ьагзгсг, ч. ЬгзГ, слц. [Ьгзі], 
вл. Ьаг$с «тс.», нл. Ьагзс «пастернак; 
брунька, росток», слн. Ьгзс «цілюща 
трава; борщівник; пастернак»; — псл. 
^Ь^зсь < *ЬгГ5І:іь (< *Ь1ьГ5І:+*)+ь) «бор¬ 
щівник» (бот.), згодом назва страви; — 
пов’язане (через те, що у борщівника го¬ 
стре листя) З ІЄ. *ЬЬГ5ІІО-, від якого 
походять також лтс. Ьигкзіз, Ьигкзпіз 
(бот.) «яглиця звичайна, Ае§орос1іига 
ройа^гагіа Б.» (<*Ьиг[к]з^із<*Ьигз1І5 
Зндзелин ЖМНП 1910, липень 200), 
дінд. ЬЬгзііЬ «зубець, вістря, край, кут», 
лат. Газії^іиш (<*(агз1і-) «верх, верхів¬ 
ка», ірл. Ьагг «маківка, верхівка», корн. 
Ьаг «гілка», брет. Ьагг «тс.», двн. раггеп 
«дибитися, їжитися», дісл. шв. Ьагг «яли¬ 
нова хвоя», шв. норв. Ьогее «реп’ях», 
дат. Ьигге «тс.», двн. Ьегзі «мітла з 
жорсткого волосся», дісл. Ьигзіі «тс.», 
дангл. Ьугзі «щетина», нвн. Вогзіе «тс.», 
Вйгзіе «щітка»; менш переконливе пов’я¬ 
зання з р.-цсл. ОБрьзги;к,ти. «скиснути», 
ч. Ьгезк «терпкий смак», п. (о)Ьггах£ 
(МасЬек ІР 63, 129—130; Е5ЛС 69), 
схв. брст «листя, паростки», укр. 
брость «брунька» (Потебня РФВ 4, 
216; Шанский ЗСРЯ І 2, 174), з н. 
ВоггеШзсЬ «огіркова трава, Вогга§о 
оШсіпаІіз Б.» (КогЬиі РР 4, 402; Меуег 
І 175) або з н. Ваг «ведмідь» і його по¬ 
хідними (Уаіііапі РЕ5 16, 82); для сло¬ 
в’янських форм значення «борщівник» 
первісне, потім «юшка з борщівника» 
і нарешті, спочатку лише в українській 
мові, «юшка, суп з буряка і капусти», 
звідки р. борщ, ч. слц. Ьогзс, каш. Ьсогзс, 
болг. борт, схв. боршч, слн. Ьогзс 
«тс.».— Москаленко УІЛ 29; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 173—174; Фасмер І 198; Пре- 
обр. І 38—39; Вгйскпег 17; 51а\у$кі І 
27—28; ЗсЬизіег-Зеию РгоЬеЬеіІ 20; 
ЕеЬг-5о1а\мїпзкі —Рої. І 45; БЕР І 69; 
ЗССЯ 3, 131—132; 51. ргазї. І 422; 
Засіп.— Аііг. У\УЬ. і 394—395; Вегп. І 
109; Ребегзеп КеП. Ог. І 44; Реіг ВВ 
21, 211; \Уа1с1е—Но!ш. І 461—462.— 
Пор. бороти, борть. 

236 



бос бостй 

бос «господар, керівник» (у капіталіс¬ 
тичних країнах); — р. босе, заст. бас, 
бр. болг. бос, п. ч. слн. Ьозз, слн. Ьбз; — 
запозичення з англійської мови; англ. 
Ьозз «хазяїн, патрон» походить від гол. 
Ьааз, спорідненого з фриз. Ьаез «тс.»; 
дальші зв’язки цих слів неясні.—■ Шан- 
ский ЗСРЯ І 2, 176; Рагігіб^е 54; Оаи- 
гаі 99; Юеіп 188; Угіез ІМЕШ 25. 

босий, [босва] (зб. лайл.) «босота» 
Я, [боейга] «босяк» Я, боейни «єврейське 
свято (Судний день, коли євреї ходять 
тільки в панчохах); траур у євреїв (ко¬ 
ли вони вісім днів повинні ходити бо¬ 
сими)», [босовикй] «черевики, взувані 
на босу ногу» Я, [босоейло] «босяк» Я, 
\босик\ «кличка пса з білими ногами» 
ВеБ, [ббсік] «тс.» ВеБ, [ббека] «повія», 
боскд «собака з білими лапами (до колін)», 
босота (зб. лайл.), босяк «голодранець, 
безпритульний», босячня (зб.), [босіти] 
«ставати босим», [басувати] «ходити бо¬ 
соніж», босякувати, [босячити] Я, бо- 
сака «босоніж», [босаком, босачка Пі, 
босяка До, Па, босяком] «тс.», [босем босі- 
сінький] «зовсім босий», [прабісь] «у 
взутті на босу ногу» Ж, [прабос] «тс.» Ж, 
[прабісьний] «босий» Ж; — р. босой, бр. 
бот, др. боти, п. Ьозу, каш. [Ьоезі], 
ч. Ьозу, Ьозаіу, слц. Ьозу, вл. Ьозу, Ьо¬ 
заіу, нл. Ьозиспі, Ьозу «босий, погано 
одягнений», полаб. Ьбзе «босий», Ьіібзе, 
болг. м. бос, схв. 66с, босй, слн. Ьоз, 
стел, боск; — псл. *Ьозі., — споріднене 
з лит. Ьазаз «босий», лтс. Ьазз «тс.», 
двн. свн. Ьат «голий», дангл. Ьаег, дісл. 
Ьегг, вірм. Ьок‘ (<*Ьоз-ко-) «тс.»; іє. 
*ЬЬозоз «голий», можливо, споріднене з 
*ЬЬа- «світити, блищати», звідки й укр. 
білий (Преобр. І 39; ІЛіІепЬеск 200), 
або з *ЬЬез- «стирати, знищувати, роз¬ 
сипати» (пор. дінд. ЬЬазта- «попіл, зо¬ 
ла», гр. \|нА,6д «голий, лисий, босий», 
Вегп. І 77; КгеізсЬтег К2 31, 414; 
Регззоп Веііг. 826; Рокоту 163, 145— 
146).— Шанский ЗСРЯ І 2, 175—176; 
Фасмер І 199; Горяев 25; Зіашзкі І 39; 

МасЬек Е5.1С 61; Младенов 41; БеЬг- 
5р1а\уіпзкі—Рої. 148; ЗССЯ 2, 223—224; 
81. ргазі. І 340; Засіп.—Аііг. У\УЬ. 
І 422—424; Тгаиітапп 28; Ргаепкеї 
36; Джаукян 256; НйЬзсЬтапп І 430; 

К1и£е—Міігка 50; Ресіегзеп ІР 5, 
46. 

[босорка] «ворожка, відьма, чаклун¬ 
ка», [боейрка Бі, бісурка, бісурканя О, 
борсуканя О, босурганя О, боаорканя 
О, бусурканя, поиіурканя О] «тс.», \бо¬ 
со рканя] «тс.; нічний метелик, РЬаІае- 
па; жаба, ВиГо ВеУг», [босоркун] «упир», 
[босорйти] «ворожити»;— мор.-слц. слц. 
[Ьозогка] «відьма, чаклунка», уогогка 
«тс.», Ьозогак «чаклун», уогогак, уогіе- 
гас «тс.»; — очевидно, запозичення з 
угорської мови; уг. Ьозгогкапу «дух 
померлих, примара, (ст.) відьма, чак¬ 
лунка», можливо, пов’язане з тюрк. 
Ьазугкап «нічний кошмар», що похо¬ 
дить від Ьаз- «давити, штовхати; му¬ 
чити»; пор. узб. [Ьаззгуап) «відьма», 
удм. Ьизіиг^ап «нічний кошмар» (з чув.); 
[босоркун], очевидно, утворене від Ібо- 
сорканя] (Німчук НЗ УжДУ 14, 176); 
менш переконлива спроба Ільїнського 
(РФВ 1911/1, 212—217) через др. босгь 
«біс» (?), босові» пов’язати з псл. Ьезь, 
укр. біс, басувати, баскйй.— ВеУг 205; 
Фасмер І 251; МасЬек ЕЗДС 61; Уагпу 
92; Засіп.— Аііг. У\УЬ. І 426; МИТЕЗг 
Т 351—352; Вагсгі 25; Мипкасзі К5г 14, 
219 і далі. — Пор. басма. 

[бостй] «бити (колоти) рогами», 
[боднути Ж, бодлйвий Ж, бодячий], 
[бодян] «гостророгий і бодливий бик» Ж, 
[буодки] «шпильки хвойного дерева» Л, 
\бодь] (вигук на позначення удару чи 
уколу); — р. бодать, [бостй], бр. басці, 
др. бостй, п. ЬосЬщс, Ьбзе, ч. Ьосіаії, 
заст. Ьйзіі, ст. Ьозіі «колоти, жалити, 
бостй», слц. Ьобаі' «тс.», вл. Ьозс «штов¬ 
хати, буцати» (про худобу), полаб. 
Ьйзі (Ьйбзі) «колоти, жалити», болг. 
бода «колю, боду», м. боде, схв. бдети 
«бити рогами», бадати «колоти», слн. 
Ьозіі «тс., бостй», стел, бостй;— псл. 
Ьозіі < *ЬосІіі «бити, колоти»; — спо¬ 
ріднене з лит. Ьабуіі «бостй; колоти, 
тикати», Ьезіі «втикати, встромляти», 
лтс. Ьабїі «бостй, тикати, колоти», прус. 
Ьоабіз «укол», лат. їосііо «копаю, рию», 
їосіісаге «колоти, жалити», кімр. ЬебсІ 
«могила», двн. Ьеііі, Ьеіі «постіль; гряд¬ 
ка», хет. рабба- «копати»; іє. *ЬЬес1-/ 
ЬЬоб-.—Шанский ЗСРЯ І 2, 151; 
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бот ботей 

Фасмер—Трубачев І 183; Преобр. І 34; 
Зіамзкі І 41; Вгйскпег 33; МасЬек ЕЗЛС 
59; БР 7, 1958, 78; БеЬг-5р1а\Уіпзкі— 
Рої. І 62—63; БЕР І 61, 62; Младенов 
38; Зкок І 191—192; ЗССЯ 2, 222—223; 
51. ргазі. І 339—340; Засіп.—Аііг. У\УЬ. І 
369—374; Вегп. І 65—66; Тгаиітапп 29; 
Вй§а КР І 434; Топоров І 238—239; 
Мейіеі М5Б 19, 184; Рокогпу 113—114.— 
Пор. бодлак, будяк. 

бат1 «вид взуття», [біт] «чобіт» Бі, 
ст. боті) (1571); — р. бр. бот, п. Ьоіу 
(мн.), Ьиі (одн.) «чобіт», ч. Ьоіа «тс.», 
Ьоіу (мн.) «взуття», слц. Ьоіа «вид шкі¬ 
ряного взуття, чобіт», слн. Ьдіа; —че¬ 
рез старопольську мову запозичено з 
французької; фр. Ьоііе «чобіт» етимоло¬ 
гічно неясне; в сучасному значенні це 
слово прийшло в російську і українську 
мови в XIX ст. безпосередньо з фран¬ 
цузької. — Шанский ЗСРЯ І 2, 176— 
177; Фасмер І 201; Преобр. І 39; Горяев 
26; ССРЛЯ І 593; Вахрос 70; Вгйскпег 
К2 48, 175 і далі; Зіа\узкі І 51; Засіп.— 
Аііг. УЇУЬ. І 369; СатіНзсЬе^ 129; Баи- 
гаі 99; ВІосЬ 90.— Пор. ботйнок. 

бот2 «вид судна», ст. боть (XVIII 
ст.); —р. бот «однощогловий парусник», 
бр. бот; — пов’язане (мабуть, через ро¬ 
сійське посередництво) з нн. гол. Ьооі, 
що походять від сангл. Ьоі (дангл. Ьаі), 
спорідненого з дісл. Ьаі-г, шв. Ьаі «чо¬ 
вен», лат. Госііо «копаю», лит. Ье$іі «вти¬ 
кати», псл. Ьозіі «бити, колоти»; менш 
переконливе виведення р. бот безпосе¬ 
редньо з англ. Ьоаі «човен» (Круазе ван 
дер Коп ИОРЯС 15, 4, 9; Вгйскпег К2 
48, 162; Меуег 2І81РН 5, 144 і далі).— 
СІС 107; Шанский ЗСРЯ 12, 177; Фасмер 
І 199—200; Преобр. І 39; Смирнов 64; 
Брандт РФВ 21, 206; СЬгізііапі 38; 
Меиіеп 41; Угіез І^Е\У 28; К1и§е—Мііг- 
ка 91.— Див.-ще бостй. 

ботаніка, ботанік, ботанізйрка, бо¬ 
танічний, ботанізувати; — р. болг. м. 
ботаника, бр. батаніка, п. ч. слц. вл. 
Ьоіапіка, схв. ботаника, слн. Ьоіа- 
піка; — запозичення з німецької мови; 
н. Воіапік походить від нлат. Ьоіапіса, 
ЯКЄ ЗВОДИТЬСЯ ДО гр. рОТОтхт) (ІЯІО'ТТ)- 

рїі), похідного від |Зот<п>г| «трава», по¬ 
в’язаного з {Збсгхсо «пасу»; ботанік 

походить від лат. Ьоіапісиз «ботаніч¬ 
ний», гр. |Зотстх6є, утвореного від 
Ротаугі «трава».— СІС 107; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 177; Фасмер І 200; Смирнов 
63; Кораііпзкі 139; БЕР І 69; Кііще— 
Міігка 93; Ргізк І 254—255. 

[ббташний] «неміцний на задні ноги» 
(про коня) Кур; — неясне. 

[ботва] (бот.) «мангольд, цукровий 
буряк, Веіа уц1§агі$ Б.; буряк червоний, 
Веіа сі сі а Б.» Ж, [ботвина} «тс.» Ж, бот¬ 
вина «стебла і листя коренеплодів», 
ботвйння «тс.», [ботвйне] «бурякове лис¬ 
тя» Ж, [бутвйна Ж, До, бутвйнє Ж] 
«тс.», [ботвиння] «зелень до борщу»; — 
р. ботва «листя і стебла коренеплодів», 
бр. [ботва] «буряк, Веіа сісіа Б.; взага¬ 
лі зелень городніх коренеплодів», п. 
Ьосчуіпа «бурячиння, ботвина», Ьоі\уіпа 
«тс.», схв. батво «гілка, пагін», слн. Ьеі- 
уа «стебло»; — очевидно, псл. *Ььіу 
(род. в. *Ь'ьіьує), пов’язане з Ьоіеіі, 
укр. боті ти «жиріти, товстіти», похідне 
від іе. *ЬЬец-/ЬЬо- «рости, збільшу¬ 
ватися, робитися, вирощуватися»; — 
споріднене з гр. фотоу «рослина», стел. 
бкілик «тс.», укр. билина; пов’язання 
знн. Ьееіе «буряк», двн. ЬіоЗа, ріоЗа, Ьіе- 
За, утвореними від лат. Ьеіа «тс.» (Вегп. 
І 77, 78; \Уа1сіе—Ноіт. 1 103), помилко¬ 
ве.— Шанский ЗСРЯ І 2, 178; Фасмер— 
Трубачев І 200; Вгйскпег 51; Зкок І 123; 
31. ргазі. І 466; Засіп.— Аііг. У\УЬ. І 
71—72; Озіеп-Заскеп АІЗІРЬ 34, 554— 
559; Рокогпу 146—150.—Див. ще било1, 
бути.— Пор. ботіти. 

[ботей 1 «отара овець; молодий пастух 
у гуцулів», [бутей] «тс.», [бутйя] «ота¬ 
ра» Ж, [бота] «тс.» УжДУ 4, [бу- 
теєць) «овечий пастух» Ж, [бутеїти\ 
«змішувати овець» Ж; — п. [Ьиіе]] «мо¬ 
лодий пастух у гуцулів, помічник ча¬ 
бана» (з укр.); — запозичення з румун¬ 
ської мови; рум. Ьоіеі «отара» виводи¬ 
лось від гр. ро6тг\5 «пастух» (Каїигп. 
13; 5 У/1 241) або від сл. Ьоіеіі, укр. бо¬ 
тіти «жиріти, товстіти» (Сгапіаіа 260; 
СіЬас II 281; Мікі. Е\У 19; Вегп. І 77— 
78).— Дзендзелевский ОЛА 1965, 122— 
123; Кобилянський Ґуц. гов. 82; Зсіїе- 
Іибко 127; УгаЬіе Ротапозіауіса 14, 133; 
№(а-Агта$ та ін. Ротапозіауіса 16, 76. 

238 



ботелев боцян 

ботелев —див. баталев. 
[боти! (мн.) «дубові дошки на човни», 

[бдтя\ «кокора всередині човна; частина 
борта в човні Дз», [боть] «заслінка 
вічка колодного вулика»; —очевидно, 
споріднене з р. Гбот] «рибальська жер¬ 
дина», схв. [ботва] «рибальський остень», 
[бота] «палка», слн. [Ьоі] «тс.; дерев’я¬ 
ний молот»; — псл. ЬоЬь «дрючок», по¬ 
в’язане з Ьоіаіі «ударяти».— 51. ргазі. 
І 341—342.— Пор. ботїти, бутати. 

ботйнок, [бутйнок]; — р. ботйнок, 
болг. ботйни, ботйнки «дитячі або жіно¬ 
чі туфлі», ботйнка «ботйнок до колі¬ 
на»; — запозичено через російське по¬ 
середництво з французької мови; фр. 
ЬоШпе «ботйнок, черевик» походить від 
ЬоКе «чобіт».— Шанский ЗСРЯ І 2, 
178—179: Фасмео І 201: Ппеобо. І 39: 
БЕР І 69; Засіп.— Аіїг. ЧШ. І 369; 
Оаигаі 99; ВІосЬ 90.— Див. ще бот1. 

[ботиньі «борщ» ЕЗб 2; — не зовсім 
ясне; можливо, пов’язане з [ботва] 
«цукровий буряк, буряк червоний» або 
з [ботіти] «товстіти, жиріти» (пор.). 

[ботітиі «жиріти, товстіти» Ж, [бо- 
тілий] Ж, [бота] «нарив» ВеУг; — р. 
ботеть «товстіти; достигати; розроста¬ 
тися, зеленіти», [ботйть, бответь] 
«тс.», п. [ЬоЬуієс] «товстіти», ч. Ьоіпа- 
іі «надуватися, пухнути, набухати», слн. 
Ьоіауеіі «наливатися, пухнути», стел, 
развот'&ти «розповніти, розжиріти»;— 
псл. ЬоіеіІ є, очевидно, похідним від 
того самого кореня іє. *ЬЬеи-/ЬЬй- 
«рости», що й гр. фотбг «рослина», псл. 
Ьу1ь]е, Ьуіі, укр. билина, бути, ббт- 
ва; в індоєвропейський період ця основа 
могла мати структуру *ЬЬиа-і-; виво¬ 
диться також (Зіач^зкі І 51—52; ЗІ. 
ргазі. 1 341—342) від псл. Ьоіаіі «уда¬ 
ряти»; ряд інших пояснень (як запози¬ 
чення з гол. Ьоі «тупий, короткий і тов¬ 
стий», дат. Ьиі, н. Ьиіі «тс.» — Вегп. І 
77; як споріднене з лат. Ьаззиз «товстий, 

жирний», шв раііе «жіночі груди» або 
з лат. Ьоіиіиз «кишка», гр. |3бтриє «гро¬ 
но винограду» — Реіегззоп 31. \\Д 36, 
38; як споріднене з лат. іаЬео «тану» — 

МасЬек ЕЗ.ІС 61) позбавлені підстав.— 
Фасмер—Трубачев І 200—201; Преобр. І 
40; Горяев 25; Потебня К ист. зв. III 

38; Зкок І 193-194; ЗССЯ 2, 225; Засіп.— 
Аііг. УАУЬ. 170—71.— Див. ще било1, 
бути.— Пор. ботва, боти, бутвїти. 

[бох] «тулуб» Я; — запозичення з 
польської мови; п. ЬосЬ «обдертий тулуб 
(якоїсь худоби), тулуб вола; тулуб», 
як і ч. ст. ЬосЬ «лопатка свині», очевид¬ 
но, походить від свн. ЬасЬе «шинка, зад¬ 
нє стегно, окорок, шмат (сала, м’яса)», 
до якого зводиться й укр. баха «випук¬ 
лість, складка». — Вгйскпег 33; 5\У І 
179; МасЬек Е5.1С 59.— Див. ще баха. 

[бохиі «околот» Ж, [бох] «10 китиць 
соломи» О; — неясне; можливо, пов’я¬ 
зане з [бох] «тулуб» (пор.). 

[боц] «велика куля з тіста; товста, 
неповоротка особа (зокрема, дитина)» 
Ме; — паралельне до бець «тс.» афектив¬ 
не утворення, можливо, пов’язане з 
бацман «щось велике», бацар «товстун»; 
може бути зіставлене також з [буць] 
«невдало спечений хліб», [буц] «свіжий 
овечий сир, з якого роблять бринзу».— 
Пор. бацман, бець, будз. 

боцман; — р. боцман, ст. ботоман, 
бр. болг. боцман, п. Ьозтап; — запози¬ 
чено, мабуть, через російське посеред¬ 
ництво, з голландської мови; гол. Ьооіз- 
тап «боцман» утворене з основ іменни¬ 
ків Ьооі «човен» і шап «людина», спорід¬ 
неного з двн. шап, дангл. шапп(а), гот. 
шаппа, дїнд. ав. шапц- «тс.», псл. 
*тд2ь «муж», укр. муж; пов’язання 
слов’янських форм з англ, Ьоаізтап 
(Горяев 25) необгрунтоване.— СІС 107; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 179; Фасмер І 202; 
Смирнов 64; БЕР І 70; СЬгізііапі 40; 
Меи1еп42; Угіез ИЕШ 78; К1и§е—Міігка 
459.— Див. ще бот2, муж. 

[боця] «біла вівця, в якої чорний 
ніс чи чорні цятки на носі» НЗ УжДУ 
26, [бочаїстий] «з білими смугами біля 
очей» (про корову) ВеУг; — результат 
видозміни значення слів типу [боця] 
«білобока корова», [бочуля] «тс.», [бо- 
цій] «білобокий віл» і под.— Див. ще 
бік. 

[боцян] (орн.) «чорногуз, лелека, Сі- 
сопіа», 1 бацан ДзАтл II, ббцан ДзАтл 
II, ббцбк ЕЗб 4, ДзАтл II, ббцюн Г, 
ВеБ, ббцюра, ббцьок, бочан], ст. (подо- 
бен7>) боцяну (1627), ботянт> (XVII ст.). 
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б 04 їй бочкори 

бочаньї (XVII ст.), боцянь (XVIII ст.) 
«тс.»; — р. [ботьян, ботян, багпян, ба- 
дьян, бачан], бр. [буцян, бацян], ч. 
сх.-мор. [Ьосап], слд. Ьосіап «тс.»; — 
запозичення з польської мови; п. Ьосіап 
(з XV ст.), [Ьосап, Ьосіип, Ьосіеп, Ьо- 
сек, Ьосіек, Ьосгогї, Ьасгоп, Ьисіегї], 
каш. заст. [кІоЬосіап], як і вл. Ьасоп, нл. 
Ьозап, Ьозоп, полаб. ЬйбІ’ап, Ьіїі’ап 
(<*Ьоіепь, *Ьоіепі), певної етимології 
не має; можливо, пов’язане з звукона¬ 
слідувальним р. ботькать «стукати» 
(ІІІІпзкі] РР 13, 497—498); неперекон¬ 
ливо пов’язувалося з р. заббта, забб- 
титься (через гумористичне зближення 
вигляду замисленої людини з лелекою — 
Соболевский РФВ 65, 418), з п. [кІоЬо¬ 
сіап], каш. [кІоЬосоп] від *к!оЬоіаіі 
«стукати дзьобом», пор. лтс. кІаЬаІаі 
«тс.» (про лелеку), вн. КІаррегзіогсЬ 
«білий лелека» (Мартьінов $1. ШогІзІ. 
180—181; МасЬек Е$ЛС 59), з п. Ьок, 
р. бок, укр. бік (Мизіаіек Ьиб 14, 170— 
178); можливе припущення про зв’язок 
з укр. бусол, [бузок, бусок], р. [бусел, 
бусол], бр. бусел, п. [Ьизеї, Ьизіоі] 
«лелека, молодий лелека»; непереконли¬ 
вим є зведення (Варченко Терит. діал. 
115—118; ЗіеІІеп ЗР 51/1, 59) україн¬ 
ських та інших слов’янських форм до 
іє. *ЬЬоб- «колоти, бости».— РісЬЬагбі 
36; Балецкий 81. зі. 4, 401; Фасмер— 
Трубачев І 201; Клепикова ВСЯ 5, 153—■ 
158; 51а\узкі І 38; Вшскпег 33; ЗсЬизіег- 

5е\ус РгоЬеЬеїІ 17—18; ЬеЬг-ЗрІа^іпз- 
кі—Рої. І 63; ЗССЯ 2, 226—227; 81. 
ргазї. І 342—343; Засіп.—Аііг. УШЬ. І 
104; Вегп. І 78; СЬгізііапі АГЗІРЬ 34, 
311; №ебегтапп ВаЙо-ЗІауіса 1956, 29. 

бочій — див. ббкша. 

бочка «велика дерев’яна або металева 
циліндрична посудина; [вид дитячої гри; 
(заст.) весільна хлібина, яку роздають 
усім гостям Л; вузенький хід всередину 
ятера Дз; назва з карточної гри ЯК 
[бочалка] «невелика бочка», [бочівчйна] 
«посудина з цілого дерева (на зерно)» 
ВеБ, [бочівка] «бочка», [бочілка] «тс.» 
Ж, бочонок (з р.), бочкуватий; — р. бр. 
бочка, др. бшьвь «бочка», б-ьчька «тс., 
діжка», бочька, б’ьчел'ька, бчелка «тс.», 
п. Ьесгка, ч. Ьєска «бочка», Ьесуа «чан», 

слц. Ьєска, [Ьоска, Ьаска], болг. бЬчва, 
м. бочва, схв. бачва «бочка», Ьєска «пив¬ 
на бочка», слн. Ьесуа, Ьєска, Ьасуа, 
р.-ЦСЛ. СТСЛ. Б'КЧЬ.ВЬ, б’ьчь.кд; — псл. 
Ььська, очевидно, похідне від *Ььсь < 
< *Ьикі (пор. слн. Ьес «велика бочка») 
або від псл. *Ь,ьса; — походження пра¬ 
слов’янських форм остаточно не визна¬ 
чене; виводяться або з германських мов, 
зокрема від двн. ЬоіаЬЬа «бочка, чан, 
діжка», *Ьи1іЬЬа, свн. ЬоіесЬе, ЬоІесЬ, 
нвн. ВбІіісЬ «чан» (МасЬек ЕЗЗС 49; 
Вегп. І 105; Шещапсі ЙШЬ 273—274; 
МІкІ. ЕШ 25; Брандт РФВ 21, 212; 
ІЛіІепЬеск АГ81РЬ 15, 484; Кпиіззоп СЬ 
51—52), герм. *Ьик]о, швейц.-нім. Ьііскі 
«діжка, бочка», англ. Ьиск «діжка для 
води», дангл. Ьйс «глечик», дісл. Ьйкг 
«живіт», двн. ЬйсЬ «тс.» (Зіепсіег-Реіег- 
зеп 289—290; ОзІЬоЛ ВВ 29, 254; Ноіі- 
Ьаизеп Ае\\/Ь 38—39; Младенов 42, 54), 
бав. ВиїзсЬеп (Кдрагзку (ЗІІС 213—232; 
ЗІа\у5кі І 29; 31. ргазї. І 458—459), 
або з сгр. ^оитті^, роиттіоу, пов’яза¬ 
них з нар.-лат. *Ьи11із (Преобр. І 40; 
НоІиЬ—Кор. 67; Фасмер ИОРЯС 12/2, 
205, 223; Уазтег Р31 3, 263), або з лат. 
*Ьи11із, слат. Ьиііса (Вгйскпег 19; Вегп. 
І 105), або, нарешті, вважаються власне 
слов’янськими утвореннями, пов’яза¬ 
ними з псл. *Ьоик-/ЬВк-, до якого зво¬ 
диться й укр. бучнйй (Засіп.— Аііг. 
V\¥Ь. І 209—210), з псл. *Ьок"ь, укр. 
бік, р. [бокура] «бочка» (Ильинский 
ИОРЯС 23/2, 211; Шанский ЗСРЯ І 
2, 180) чи з псл. *Ььк- (кз > с), експре¬ 
сивним варіантом (з метатезою приго¬ 
лосних) того самого кореня, що й укр. 
кубок, дінд. катЬЬаЬ, гр. хбрРг}, лат. 
сира, гр. хоят] (ІлешеЬг 15; ІІІанский 
тж).— Винник 100; Фасмер І 202; БЕР 
І 105; ЗССЯ 3, 107—109.— Пор. битва. 

[бочкори] (мн.) «вид шкіряного взут¬ 
тя, постоли», [боцькори Тези УжДУ 
1965, боиікбри ДзАтл І] «тс.»; — п. [Ьас- 
ког] «пантофля, хатня туфля; просторе 
і незграбне взуття», [Ьосгког] «тс.», ч. 
Ьаског(а) «хатня туфля, пантофля», слц. 
Ьаскога «черевичок»; — запозичення з 
угорської мови; уг. Ьосгког «постіл, 
личак» етимологічно неясне.— Дзендзе- 
лівський Доп. УжДУ 4, 61—62; Балец- 
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бочкувати бояришниця 

кий 51. зі. 9, 338; Вгііскпег 10; МасЬек 
Е5*1С 41; Вагсгі 22; МNТЕ5г І 317. 

[бочкувати] «бити корів, телят, вза¬ 
галі тварин по боках» Мо; — результат 
видозміни форми [бучкувати] «бити буй¬ 
ком» (тобто палкою) як прояв гіперизму 
щодо укання під впливом слова боки 
шляхом зближення з виразом бити по 
боках.— Див. ще бук. 

[бочкур] «очкур»;—очевидно, ре¬ 
зультат контамінації слів очкур «тс.» 
і [бочкори] «постоли» (волоки у постолів 
могли асоціюватися з очкурами).— Див. 
ще бочкори, очкур. 

[бошоно] «пшоно» Я; — результат ви¬ 
дозміни форми пшоно, можливо, викли¬ 
каної впливом слова борошно.— Див. ще 
пшоно. 

[боюся] (бот.) «Асопііит Іусосіопит 
Б.» Мак, [боян] «молочак, ЕирЬогЬіа 
ргосега Б.» Ж; — очевидно, пов’язане 
з боятися; назви могли бути зумовлені 
тим, що ці рослини містять отруйні 
речовини і не поїдаються худобою.— 
Нейштадт 254—255. — Див. ще боя¬ 
тися. 

боярин Г, Ж, [буярин ЛПол], боярй- 
ня Ж, бояришня, боярство, боярчик, 
боярщина, [боярий], боярський, бояри- 
нувати, ст. бояре (мн.) «особи вищої 
служилої верстви» (1375), бояр-ь (1388), 
боярина (XV ст.); — р. боярин, бр. бая- 
рьін, др. бояринь, п. Ьо]аг2уп, Ьо]аг, 
4. Ьо]аг, Ьо]агіп, ІЬо]агіп], болг. боля- 
рин, болярка, схв. бдларин, бдлйр, 
слн. Ьо1]аг, стел, Болгарии^, воліірин'ь, 
(мн.) Бслгарє; — загальноприйнятої ети¬ 
мології не має; виводилось від дтюрк. 
Ьаі «знатний, багатий», Ьаіаг «знатна 
людина» з заміною бой- на боль- під впли¬ 
вом болий «більший» (Малов ИАН ОЛЯ 
5, 132, 137 і далі; КЕЗ 23, 189; 41, 33; 
Младенов 40; МасЬек Е5ЛС 59—60; 
Разапеп АГ51РН 20, 448—449); більше 
прихильників мало виведення від 
дтюрк. Ьоііа «благородний, знатний», 
від якого походить і сгр. РоїАае, рот]Яае, 
рокіабє? (Мікі. ТЕ1 І 266; Брандт РФВ 
21, 210; Вгііскпег 34—35; Ш 43, 324; 
48, 175; БЕР І 66), але при цьому зали¬ 
шаються нез’ясованими фонетичні не¬ 
відповідності (пор. закономірне стел. 

16 8-539 

Бкілга, др. бьіль, бьіля з дтюрк. Ьоііа, 
Ьиііа — КогзсЬ АІЗІРЬ 9, 492; ИОРЯС 
7/1, 44; 8/4, 32; 9/1, 278; Мікі. ЕШ 17), 
які не усуваються і реконструкцією 
тюрк. *Ьо]1а агі (Ма^иагі Кит. 26); 
є думка (Засіп.— Аііх. УАУЬ. І 384—386), 
що звукові форми воліаримг (стел.) 
і бояринь (др.) були запозичені неза¬ 
лежно одна від одної з різних тюркських 
джерел; не знайшла підтримки спроба 
виведення з дірл. Ьо-аіге, що походить 
від Ьо «корова» і аіге «господар» (ЗсЬасЬ- 
таїоу АіЗІРЬ 33, 86, 87) або з ісл. Ьоеаг- 
теп «знатна людина» (Сабинин ЖМНП 
16, 44); висловлюється також припущен¬ 
ня про походження псл. *Ьо]агіпь від 
*Ьо]агь, утвореного від *Ьо)ь «битва, 
бій», причому враховується п. ст. Ьо]аг 
«боєць, воїн», Ьо]агх «тс.» і початкове 
значення др. бояринь «дружинник» 
(Шанский ЗСРЯ І 2, 181—182; Даль І 
121; Біпбе І 142); останнім часом Тру- 
бачов (ЗИРЯ IV 160—163) висунув до¬ 
сить переконливе пояснення як резуль¬ 
тату видозміни давньобулгарського ет¬ 
ноніма Ьиі^аг (>*ЬиҐаг > *Ь6Гаг).— 
Львов Лексика ПВЛ 208—220, Фасмер І 
203—204; Филин Образ, яз. 170; Дмит- 
риев 556; 5Іа\узкі І 39; Менгес 83—86. 

[боярйшник] (бот.) «глід, С.гаіае^из 
топо§упа Б.» Ж, Мак, [бариня\ «глід 
колючий, Сгаіае^из охуасапіЬа Б.» Мак, 
[бориня] «тс.» Мак; — очевидно, запози¬ 
чення з російської мови; р. боярьішник 
«глід» пов’язують з боярин, боярич «син 
боярина»; пор. р. [боярка] «глід, ягода 
глоду», \баркй] (мн.) «глід», утворене 
від *боярькь; пор. ще боярская спесь 
(бот.) «вогняна квітка, БусЬпіз сЬаІсе- 
бопіса Б.», барская снить (бот.) «ласка¬ 
вець, Вцріеигит Б.»; наголос україн¬ 
ської форми, мабуть, пов’язаний з укр. 
[бояриня, боярйн].—Шанский ЗСРЯ І 
2, 182; Фасмер І 204; Булич ИОРЯС І 
296; Преобр. І 41; Соболевский РФВ 67, 
217; Мікі. ЕУ/ 17; Васильєв УЗ БашкГУ 
18, 72—74.— Див. ще боярйн. 

бояришниця (ент.) «п’ядак глодовий, 
Еппотоз сгаіае^аіа»; —р. боярьаиница 
«білан жилкуватий, Арогіа сгаіае§ї Б.», 
бр. баярьішніца «тс.»; — мабуть, запо¬ 
зичено з російської мови, в якій пов’я¬ 
зане з назвою глоду боярьішник, листям 
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боятися брага 

якого живиться гусінь цих комах.— 
Шанский ЗСРЯ І 2, 182; Нейштадт 
259—260; Васильєв УЗ БашкГУ 18,72— 
74.— Див. ще боярйшник. 

боятися, [бій] «боязнь, страх», [боюн] 
«боягуз», боягуз, боязлйвець, боязнь, 66- 
ясть, боягузливий, боязкйй, [боязькйй, 
боязкуватий], боязлйвий, боязнйй [бійзь- 
/со] «боязно», [буйної «тс.», небій, небоян, 
побоюватися; — р. бояться, бр. баяцца, 
др. боятися, п. Ьас 5І§, [Ьо)ас 5І§І, ч. 
Ьаіі зе, [Ьоіпу], слц. Ьаі' ва, ІЬоіаІ' 
ва], вл. Ьоіес зо, нл. Ьоіав ве, полаб. Ьеі 
«боятися», Ьйіі-зй «боїться», болг. боя 
се, м. бои се, єхв. бд}ати се, слн. Ьо]аіі 
ве, Ьаіі ве, стел, всіяти са; — псл. 
Ьо]'аіі з§;—споріднене з лит. Ьаійв 
«страшний», Ьа]те «страх», Ьаііе «бо¬ 
язнь, страх», Ьі]оііз «боятися», лтс. Ьі- 

]'йіібв, Ьїііез, прус. Ьіаі\уеі «тс.», дінд. 
ЬЬауаіб «боїться», ЬіЬЬєіі «тс.», ЬЬауат 
«страх, боязнь», ЬЬїта- «страшний», 
ЬЬїіа «боязливий, лякливий», ЬЬїіаЬ 
«той, хто боїться», ав. Ьауепіе «бояться; 
лякають», дірл. Ьаі§и1 «небезпека»; зво¬ 
дяться до того самого кореня іє. *ЬЬеі- 
/ЬЬоі-/ЬЬї-, що й псл. *Ьііі, укр. бйти 
(2иЬаіу 5і. а сі. І 1, 79—90); збли¬ 
ження з алб. гіЬо], Ьбо], [убоЯ «споло¬ 
хати, злякати», гр. ятоєсо «лякаю» (Мапп 
Ьап§иа§е 28/1,32) потребує додаткової 
аргументації.— Шанский ЗСРЯ І 2, 
183; Фасмер—Трубачев 1204; Преобр. І 
41; Горяев 26; 5Іа\у$кІ І 25; Вгйскпег 10; 

МасЬекЕЗЛС 48; БЕР І 71; ЬеЬг-ЗрІа- 
геігїзкі—Рої. І 31; Зкок І 183; ЗССЯ 2, 
163—164; ЗІ. ргазї. І 297—298; Засіп.— 
Аііг. У\УЬ. І 299—301; Вегп. І 68; 
Тгаиішапп 24; Топоров І 218—219; 
МйЬІ.— Епбг. І 250—251; Ргаепкеї 43; 
Рокоту 162; Ребегвеп Кеіі. Ог. І 56; 
Регззоп Веііг. 700.— Пор. бити1, біс1. 

бра «настінний канделябр»; — р. бр. 
болг. бра; — запозичення з францу- 
вької мови; фр. Ьгав «настінний свічник» 
є результатом перенесення назви Ьгав 
«рука», що походить від лат. Ьга(с)сЬіит 
(> Ьгасіи(ш) «тс.», яке зводиться до 
етимологічно неясного гр. «ру¬ 
ка, передпліччя», можливо, пов’язаного 
в |Зра%од «короткий».— СІС 107; Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 2, 183; Фасмер 1 204; 

Оаигаі 108; ВІосЬ 99; Оаті11зсЬе£ 147; 
СЬапігаіпе І 193.— Пор. брас, браслет. 

бравий, бравірувати, бравувати, 
бравада, бравура; — р. бравий, бр. бра- 
вьі, п. Ьга\УО\уас, Ьга\уасІа, болг. бра- 
вйрам; — очевидно, через російське і, 
можливо, німецьке посередництво (н. 
Ьгау «добрий, чесний, хоробрий») запо¬ 
зичено з французької мови; фр. Ьгауе 
«хоробрий, сміливий, чесний, хороший, 
славний», Ьгауасіе «бравада», Ьгауоиге 
«хоробрість» виводяться з італійської та 
іспанської мов; іт. ісп. Ьгауо «хороб¬ 
рий, сміливий», іт. Ьгауаіа «зухвалий 
вчинок, хвастощі», Ьгауцга «хоробрість; 
чванство» походять від слат. Ьгауив «ди¬ 

кий, грубий», яке зводиться до двн. 
га\у, Ьгао «тс.», спорідненого з англ. 
га\у «сирий», нвн. гоЬ «тс.», лат. сго- 
сіив «жорсткий, сирий, твердий», сгиог 
«кров», псл. *кгу «кров», укр. кров; 
менш імовірне припущення (ВІосЬ 
99; Кораіігїзкі 142) про походження 
фр. Ьгауе від лат. ЬагЬагив «варвар»,— 
СІС 107; Шанский ЗСРЯ І 2, 184—185; 
Фасмер І 105; Преобр. І 41; Баигаї 
111; К1и£е—Міігка 604—605.— Див. ще 
кров. 

браво (виг.); — р. болг. браво, бр. 
брава, п. Ьгау/о, ч. слц. Ьгауо, м. браво, 
бравос, схв. бр'йво, слн. Ьгауо; — запо¬ 
зичення з італійської мови; іт. Ьгауо 
«молодець» виникло як вигук схвален¬ 
ня в опері на базі прикметника Ьгауо 
«хоробрий, сміливий».— СІС 107; Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 2, 184; Преобр. І 41; 
НоІиЬ—Буег 104.—Див. ще бравий. 

бравурний; — р. бравурний, бр. бра- 
вурни, п. Ьга\уцго\уу, ч. Ьгауигпї, слц. 
Ьгауйгпу; — очевидно, запозичення з ро¬ 
сійської мови, в якій могло утворитися 
в складі виразу бравурная ария, від¬ 
повідного до фр. аіг сіє Ьгауоиге.— СІС 
107; Шанский ЗСРЯ І 2, 184; Фасмер І 
205. — Див. ще бравий. 

брага «рід напою з просяного солоду; 
відходи горілчаного виробництва, яки¬ 
ми годують худобу», [брагарник] «бра- 
говар» Я, Ібрагйля] «спеціаліст по ви¬ 
готовленню браги» Я, [бражнйк] «чан 
для браги; продавець браги» Ж, Б, 
[бражниця] «продавщиця браги; шинок 
Я», Ібражуха] «брага», бражнйй «від- 
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брадло брак 

годований брагою», бражничати «пия¬ 
чити» Бі, [вйбражений] «виношений, ви¬ 
ходжений, зношений» (одяг тощо) Мо, 
[набражитися] «упитися», ст. брага 
(XVI ст.); — р. бр. болг. брага, р. ст. 
брага (XV ст.), п. ЬгаЬа (з укр.), слц. 
Ьга^а (з рос.); —можливо, давньорусь¬ 
ке запозичення з тюркських мов; пор. 
чув. регата «слабке пиво; вижимки», 
споріднене з тур. ног. тат. башк. буза 
«напій з проса, пиво», пор. тат. [буза] 
«відходи картоплі після перегонки спир¬ 
ту» (Щанский ЗСРЯ І 2, 185; Фасмер— 
Трубачев І 205; Тоіуопєп Ме1ап£е$ Мік- 
коїа 310; 5а(іп.— Аііг. V^VЬ. 1430—431; 
Казапеп ШР 29, 195; 2Ї51РН 20, 448); 
досить імовірне також зіставлення з ірл. 
ЬгаісЬ «солод», кімр. Ьга£ «тс.» (Вегп І 
80; МасЬек $1ауіа 8, 210; Вгйскпег 38; 
ЬеЬг-5р1а\УІпзкі К51 18, 6; Мозгупзкі 
Р23Р 68; Критенко Вступ 531); спроби 
виведення з нвн. ВгйЬе «юшка» (Мікі. 
Е\У 20; Маїгепаиег 20), нвн. Вга^еі 
«густа каша» (Кагіошісг 5\\Ю 63), вест- 
фальськ. Ьгаіе(Ме1ісЬ РЕІР Апг. III 100), 
інв. Ьга£е-Ьа£аге (Зкоісі 11), як і 
зіставлення з дінд. ЬЬг]‘)аіі «смажить», 
гр. фрвуй) «піджарюю, сушу», лат. Ггї£о 
«тс.», прус. аи-Ьіг£о «кухмістер» (ІЛіІеп- 
Ьеск 205; Реіг ВВ 21, 208) або з нвн. 
Ьгаиеп «варити», р. бродйть (Горяев 
1892, 11—12), позбавлені грунту. 

[брадло] «великий стіг снопів» ДБ 
II, [брадло] «скирта, стіжок» ЕЗб 4, 
ЗО; — запозичення з словацької мови; 
слц. [Ьгасіїо] «скирта соломи», як І п. 
[Ьгосіїо, Ьгосіїо] «тс.; стіг сіна; копа 
хліба», ст. Ьгосіїо «стіг сіна», пов’язує¬ 
ться з слц. Ьгасіїо «скеля», Ьгаїо, ч. 
Вгасіїо, ст. Ьгасіїо «тс.», ЬгасІІа (мн.) 
«укріплення», укр. [бороло] «скеля».— 
Дзендзелівський УЗЛП 149; Фасмер II 

70; МасЬек Е5ЛС 63; ЗССЯ 2, 200—201; 
51. ргазі. І 320—321; Засіп.— Аііг. УШЬ. 
І 403—408.— Див. ще бороло. 

бразолія (бот.) «темно-синій сандал, 
деревина дерева Саезаіріпіа ЬгазіІіеп- 
8І5», [бредзелія, брезелія, брезйлія] «тс.» 
Ж, [бразилія] «рід квітки», [бразбля] 
«тс.», [бразолійник] «горщик, в якому 
варять сандал», [бразолійний] «санда¬ 
лово-синій, пофарбований синім санда¬ 

лом», ст. бразалЬя (бот.) «СаезаГріпіа; 
от каменя бразалШ» (1727); — давнє 
запозичення з польської мови; п. Ьге- 
гуііа «тс.», [ ЬгагуІі а! «стружки бра¬ 
золії», ст. Ьгугуі] а походить від лат„ 
Ьгізіїшт «азіатська фарбувальна дере¬ 
вина» (можливо, сюди ж лат. ЬгігШа? 
«рослина медунка, з фіолетовими квіт¬ 
ками»), що зводиться до мал. Ьеггі, за¬ 
свідченого у XIII ст. М. Поло; ця назва? 
дерева перенесена на країну (укр. Бра- 
зілія, р. Бразйлия, и. Вгагуїіа, Вгегуїіа)* 
на узбережжі якої росли дерева, що да¬ 
вали фарбу темно-синього кольору; наз¬ 
ва дерева неточно виводилась (Тимч... 
131; 5\У І 205) від назви країни Бразі- 
лія.— Оньїшкевич Исслед. п. яз. 93;. 
Вгйскпег 40. 

Ібрай] «товкач для збивання брин'- 
зи»; —очевидно, пов’язане з рум. Ьгаі(и} 
«тс.»; характер зв’язку неясний.— Крав¬ 
чук ВЯ 1968/4, 128. 

брак1 «щось непридатне, вада; від¬ 
сутність; [відходи після спалювання? 
дров, соломи тощо; гній з рани Л]*,. 
[бракарь] «сортувальник» Я, бракеру 
бракувальник, 1 браковщйк ЯІ «тс.», бра¬ 
кераж, браковка, [браковйтий Ж» б рай¬ 
ковий Я), [браиінйй] «забракований,. 
недоброякісний, другосортний» Ме, бра¬ 
кувати «сортувати; нехтувати, відкидати;, 
невистачати», бракнути «невистачати** 
вибраковка, перебракбвка, розбракбвка 
ст. подбрак «рід» (1559), (чинити) брак. 
«вибір» (XVII ст.), {не било) браку.■ 
(XVIII ст.) «нехтування, вибракову¬ 
вання»; — р. бр. брак, п. Ьгак «брак,, 
недолік, хиба», ст. Ьгак «вибір» (XV,, 
XVI ст.), «відсутність» (з XVIII ст.)„ 
ч. слц. Ьгак «брак, недолік, відсутність»^ 
вл. нл. ЬгасЬ «вада, недолік, хиба, від¬ 
сутність», болг. брак, м. бракува «бра¬ 
кувати», слн. Ьгак; — запозичено, ма¬ 
буть, через польське посередництво*, 
з середньонижньонімецької мови; снн,- 
Ьгак «вада, недолік; відсутність» (нвв.- 
Вгаск «брак (товару)») пояснюється по- 
різному: як пов’язане з нвн. Ьгескеїт? 
«ламати», гот. Ьгікап, англ. Ьгеак «те.** 
пор. снн. £еЬгек «шкода, дефект, вада, 
недуг», £еЬгеск, нвн. ОеЬгесЬ, СеЬге- 
сЬеп «тс.» (Фасмер І 206) або як верхньо¬ 
німецька видозміна нижньонімецького 
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брак брйма 

Шгаск «пошкоджене судно» (КДи§е — 
Міігка 94—95); зв’язок з тур. Ьгак «по¬ 
кидь» («покинь»?) (Тими. 132) не доведе¬ 
ний.— СІС 108; ЩсЬЬагсІі 36; Шелудько 
22; Шанский ЗСРЯ І 2,186—187; Смир- 
нов 65; Вгііскпег 38; Ьасіп.— АІіг, УЇУЬ. 
І 431; Бери. 1 80—81; СЬгізііапі 41, 

(брак2] «набір до війська, призов»;— 
не зовсім ясне; можливо, пов’язане з 
брати (пор. бранка «набір (рекрутів)»), 
але не виключена й можливість зв’язку 
з укр. вйбракування.— Пор. брак1, 
брати. 

[брак3] (бот.) «берека, ЗогЬиз іогті- 
паїіз Сгіг., Ругиз Іогшіпаїіз ЕЬгЬ.»; — 
очевидно, пов’язане, як результат деети¬ 
мологізації, з [берек], берека «тс.». — 
Мозгупзкі Р2ЛР 54.— Див. ще бе¬ 
река. 

[браклен] (бот.) «чорноклен, Асег 
сатрезіге Ь.» Ж, (бреклен] «тс.» ВеБ; — 
неясне; спроби виведення від гіпотетич¬ 
ного балтослов’янського *Ьга£а-к1е- 
паз < *тга§а-к1епаз «кольоровий клен», 
пор. лит. таг§аз «різнокольоровий» 
(БоешепіЬаІ 2151РН 7, 407; РЕ8 II, 73) 
та ін. залишаються непереконливими.— 
Див. ще клен. 

браконьєр, браконьєрство;— р. бра¬ 
коньєр, бр. браконьєр, п. Ьгакопіег, 
болг. бракониер, браконер; — запози¬ 
чення з французької мови; фр. Ьгасоп- 
піег «браконьєр», раніше «мисливець 
із псом», пов’язане з Ьгасоппег «полю¬ 
вати без дозволу», раніше «полювати з 
собакою», утвореним від *Ьгасоп (пор. 
пров. ст. Ьгасоп «порода собаки», фр. 
Ьгадие «лягавий пес»), запозиченого з 
германських мов (пор. двн. Ьгаско«соба- 
ка-шукач», споріднене з лат. їгап£о «ла¬ 
маю»).— СІС 108; ВІосЬ 97.—Пор. бреш. 

Ібрам] «вузька смужка хутра для 
обшивання кожухів», [брама] «опушка з 
сап’яну, плису або смушок», [обранка] 
«облямівка верхнього одягу шнурками», 
[обранка] «сукно для облямування одя¬ 
гу; обшивка» Ж, ст, брама «лиштва в 
платті, облямівка» (1574), брамовати 
«обшивати по краях» (1573); — р. заст. 
[брама], [барама] «барма, опліччя; на¬ 
мисто на урочистому одязі, риза свя¬ 
щеника; кільчастий обладунок (кольчу¬ 

га)», п. ст. Ьгаш, Ьгата «прикраса 
на руках чи ногах жінок», Ьгатка «до¬ 
рога прикраса на голові або на шиї 
жінки», ч. ргут «галун, позумент, на¬ 
шивка», ст. ргет, слц. ргат «тс.», вл. 
Ьгата, нл. Ьгат, слн. ргат; — запози¬ 
чено через польське посередництво з ні¬ 
мецької мови; нвн. [Вгате] (Вгате, свн. 
Ьгет) «обшивка, опушка, хутряна ото¬ 
рочка» споріднене з гол. Ьгаат «край, 
борт», англ. Ьгіт «тс.», рвн. уегЬгашеп 
«облямовувати, обшивати», двн. Ьгата 
«ожиновий кущ», дісл Ьагтг «край, 
кайма, облямівка, обшивка», сангл. Ьаг- 
те «тс.», що походять від іє. *ЬЬег- 
«виступати вперед, випинатися»; в сло¬ 
в’янських мовах запозичення, що похо¬ 
дять від свн. Ьгат' і. від дісл. Ьагтг, 
частково змішались; непереконливе по¬ 
в’язання (Мікі. ЕЇУ 783) з слов’янським 
рамо, рамії як наслідку граматичного 
перерозподілу форм типу р. обрамья, 
обрамок, обраменье, раменье «край, ме¬ 
жа лану».— Вгііскпег 38; МасЬек Е5.ІС 
489; Маігепаиег ЬР 7, 9; К1и§е—Міігка 
102, 813.— Пор. барма1. 

брама «ворота», [бряма] «тс.» Ж, 
[брамний] «воротар, сторож», ст, брама 
(1591); — р. заст. [брама, брана], бр. 
брама; — давнє запозичення з поль¬ 
ської мови; п. Ьгата «в’їзд, вхід до бу¬ 
дови, великі двері, ворота; передмур’я; 
ключ; дорога, підхід, приступ», [Ьгата, 
\угата, Ьгап], ст. Ьгапа «тс.» походить 
від ч. заст. [Ьгапа] «широкий прохід, 
вхід, в’їзд до будівлі, саду, міста», ст. 
[Ьгапа] «оборонні укріплення, окоп, ша¬ 
нець», що, як і слц. Ьгапа «ворота, вхід, 
міська застава», є прямим відповідником 
до п. ст. Ьгопа «перегородка, бар’єр; 
гребля, загата; перешкода, перепона; 
укріплення»; сюди ж належать анало¬ 
гічні споріднені утворення др. боронь 
«перегородка, перешкода, перепона», вл. 
Ьгопіса «діафрагма», м. брана «гребля, 
загата млинова», схв. брана «тс.», по¬ 
в’язані з псл. *Ьогпііі, укр. боронити.— 
Дзендзелівський РКЛ ^ТN 15, 119—120; 
КісЬЬагсІі 36; 51а\узкі І 41, 43; Вгііскпег 
38; МасЬек Е5.ІС 64; НоІиЬ—Кор. 75; 
Засіп.— АіЬ. У)УЬ. І 407; Вегп. І 74.— 
Див. ще боронити. 
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брамурний (у виразі б. камінь «азот¬ 
ний окис кобальту»); — неясне; можли¬ 
во, пов’язане з брамурт (пор.). 

[брамурт] «червона фарба» Ж; — п. 
Ьгатгоі, [ЬгатЬгоі]; — очевидно, через 
польське посередництво запозичено з 
німецької мови; нвн. Ьгаипгоі складає¬ 
ться з основ прикметників Ьгаип «корич¬ 
невий, темний», спорідненого з дісл. 
Ьгшш,двн. свн. Ьгип «тс.», укр. бриніти 
«дозрівати», і гоі «червоний», спорідне¬ 
ного з двн. гбі, дангл. геасі, дісл. гаибг, 
гот. гаи|із, лит. гацсіаз, псл. *гиФь «тс.», 
укр. рудйй.— Шелудько 22; 5У/ І 200; 
Юи£е—Міігка 97, 609.— Див. ще брині¬ 
ти, брунатний, рудйй. 

[брамушка] «мурашка» ЕЗб ЗО, ст. 
брамуиіки (XVПІ ст.) «мурашки, хро¬ 
баки (?)»; — неясне. 

Ібрандебуриі «шнури гусарського 
мундира» Ж; — запозичення з польської 
мови; п. ЬгапбеЬигу «вишивки, галуни, 
позументи» походить від назви німець¬ 
кої землі ВгалсіепЬиг£.— КісЬЬагсіі 36; 
Шелудько 22; Вгйскпег 38. 

брандер «судно, застосовуване для 
підпалювання ворожих кораблів і для 
того, щоб’ загородити їм шлях до пор¬ 
ту»; — р. брандер, бр. брандзр, п. Ьгап- 
сіег; — запозичення з голландської чи 
німецької мови; гол. Ьгапсіег, нвн. Вгал- 
сіег «тс.» пов’язані з нвн. гол. Вгапсі «по¬ 
жежа», нвн. Ьгеппеп «горіти», спорід¬ 
неними з двн. гот. Ьгіппап «тс.», дірл. 
ЬгиіЬ «жар, шал», лат. їепЄге «кипіти».— 

СІС 108; Фасмер І 207; Смирнов 65; 
СЬгізііапі 40; Кораііпзкі 141; Меиіеп 
47; К1и£е—Міігка 95. 

[бранджяі «галузь, фах; вид» Ж, 
[браньжоІ «компанія, гурт; банда» О; — 
п. Ьгапіа «галузь», Ьгапзга «тс.», слц. 
Ьгап((і)га «тс.; наволоч, покидьки»; — 
через польське, словацьке і, можливо, 
німецьке посередництво (н. ВгапсНе «га¬ 
лузь, фах, спеціальність») запозичено 
з французької мови; фр. ЬгапсЬе «гілка, 
сук; розгалуження; галузь» походить 
від лат. Ьгапса «лапа, нога», можливо, 
пов’язаного з гал. Ьг-, утвореним від 
*иг-, спорідненого, мабуть, з лит. гал¬ 
ка, псл. *гдка «рука», укр. рука; зв’я¬ 
зок лат- Ьгапса безпосередньо з герман¬ 

ськими словами (Меуег-ЬйЬке КЕШ 
1271) або з гр. фаро^І «розколина, уще¬ 
лина; безодня» (ЗсЬгбсіег АІЗІРЬ 28, 33) 
сумнівний.— Кораіігїзкі 142; ВІосЬ 98; 
Ваигаі ПО; ОашіІІзсЬе^ 145; РгетсЬмог- 
іегЬисЬ 87; Шаісіе—Ноїт„ І 114; Ег- 
поиі—Меіііеі І 75.— Пор. рука. 

[брандзя] «бур’ян»; — очевидно, по¬ 
в’язане з [браньжа] «гурт, банда».— Див. 
бранджя. 

брандспойт; — р. бр. болг. бранд¬ 
спойт; — через російське посередни¬ 
цтво запозичено з голландської мови; 
гол. Ьгалсізрші утворено з основ імен¬ 
ників Ьгапсі «пожежа», спорідненого з н. 
Вгап сі «тс.», і зриіі «труба для поливан¬ 
ня», пов’язаного з дієсловом зриііеп 
«помпувати, поливати, бризкати», спо¬ 
рідненим з дісл. зруіа «плювати», двн. 
днн. зрїм/ал, гот. зретап, лат. зрио, 
лит. зріаиіі, стел, пльвати, укр. плю¬ 
вати.— СІС 108; Шанский ЗСРЯ І 2, 
188; Фасмер І 207; Меиіел 47; Угіез 

687; Угіез АЕШ 539; ^Ьаппеззоп 
904—905.— Див. ще брандер, плювати. 

Гбранзолета] «браслет», Ібранзоля, 
брансолєта] «тс.»; —бр. бранзалет; — 
запозичення з польської мови; п. Ьгап- 
зоїеіа, Ьгапго1еіа«тс.» є результатом ви¬ 
дозміни фр. Ьгасеїеі «браслет».— Вгйск¬ 
пег 38; ЗІУ І 201.— Див. ще браслет. 

[бранзоляІ «внутрішня підошва (че¬ 
ревика)», [брандзелн, брандзолі, бринд- 
золі] «тс.»; — п. [Ьгапгоіа] «устілка», 
Ьгапсігеї «внутрішня підошва у взутті», 
[Ьгапсігіа, Ьгопгеї], ч. Ьгапгої, Ьгапгоіе, 
слц. Ьгапгої, [Ьгапгоіа]; — запозичено 
(можливо, через польське і словацьке 
посередництво) з німецької мови; нвн. 
ВгапйзоЬІе «устілка» виникло в резуль¬ 
таті скорочення складного слова ВгапФ 
ІебегзоЬІе, утвореного з іменника ВгапсІ- 
Іесіег «палена шкіра» (тобто шкіра, по¬ 
шкоджена тавром), що складається з ос¬ 
нов іменників Вгапсі «горіння, пожежа» 
і Ьедег «шкіра», спорідненого з дангл. 
Іебег, дірл. ІеіЬаг, кімр. Песіг «тс.», 
та іменника ЗоЬІе «підошва», запозиче¬ 
ного з латинської мови (лат. зоїа, мн. 
від зоїшп «підошва ноги, грунт, земля», 
споріднене з сірл. зо1аі§ «підошви» 
(мн.), гр. 6Яіа «підошва»).— 5Ш І 200; 
Кіи§е—Міігка 95—96, 714; ШаІсІе—Рок. 
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її 532; и^аИе—НоГга. И 507—509, 554, 
557.— Див. ще брандер. 

[бранка1] (іхт.) «марена дніпровська, 
ВагЬиз Ниуіаііііз (В. Ь. ЬогузІЬепісиз 
ОуЬ.)» ВеЛ, Г, [брянка] «тс.» ВеЛ; — 
запозичення з польської мови; п. Ьггапа 
(іхт.) «ВагЬиз», Ьггапка «ВагЬиз Реіе- 
пуі», [шггапка, тгге\ука] споріднені з укр. 
Імерена] «дніпровський усач», [меренка] 
«гольян» (псл. *тегпа); початкове Ь на 
місці закономірного ш розвинулось на 
польському мовному грунті в позиції 
перед г'; виведення польських форм від 
лат. тагаепа «мурена» (Вгйскпег 44) по¬ 
милкове.— Коломиец Ихтиол. номенкл. 
27.— Див. ще мерена.— Пор. марена, ме- 
ренька. 

[бранка2] «хвороба бджіл» Л; — не¬ 
ясне. 

брас (стиль плавання); — р. брасе, 
<бр. болг. брас, п. Ьгаз; — нове запози¬ 
чення (можливо, через російське посе¬ 
редництво) з французької мови; фр. 
Ьгаззе «обхват двох рук; вид міри дов¬ 
жини; морський сажень; стиль плаван¬ 
ня», можливо, через ст. Ьгасе (XII ст.) 
пов’язане з лат. Ьгас(с)Ьіа, наз.-знах. в. 
мн. від Ьгас(с)Ьіиш «рука».—СІС 108; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 189; Оаигаї 111.— 
Див. ще бра.— Пор. браслет. 

браслет, ст. браселики (мн., 1571); — 
р. болг. браслет, п. ст. Ьгазеїеі, Ьгасе- 
іеі, ч. Ьгагоіеі, Ьгагоіеіа, слц. Ьгагоіе- 
іа, м. бразлетна, схв, бразлетна,— за¬ 
позичення з французької мови; фр. 
Ьгасеїеі «браслет» виводиться від лат. 
ізгасЬіаІе «тс.», похідного від Ьгас(с)Ьіиш 
«рука», або від фр. Ьгаз «рука», що по¬ 
ходить від лат. Ьгас(с)Ьіиш, слат. Ьга- 
сіи(т) «тс.».— СІС 108; Шанский ЗСРЯ 
1 2, 189; Фасмер І 207; Вгйскпег 38; 
81 осЬ 99; Оаші11зсЬе§ 143; Оаигаї 111.— 
Див. ще бра.— Пор. брас. 

брат, [бра] «брате» Ж, [бря] «тс.» Ж, 
ібратак] «друг» Ж, (братач] «тс.» Ж, 
\браташ] «тс., брат» Я, [братан] «пле¬ 
мінник», [братанець, братанич, брагпа- 
яок Ж, братунок ВеЛ, братичич Я] 
«тс. (по брату)», [братняк] «син дядька 
чи тітки» НЗ УжДУ 26, [братранець] 
«тс.» тж, [братнячка] «дочка дядька чи 

•тітки» тж, [братанна] «дочка брата» 

тж, [браташшя] «братці», братва, [бра'- 
тейка] «братик» Я,[братейко], [братель- 
ник] «старший брат церковний» ВеБ, 
[братернім] «тс.» ВеБ, братерство, 
[братйло\ «брат» Я, [братйня] Ж, Ібра- 
тій, братчик Ж, братунь ВеБ, братусь 
Я, браіиень ЖІ «тс.», 1братьд] «тс.; то¬ 
вариш, побратим, двоюрідний брат» НЗ 
УжДУ 26, [братйм] «побратим», [бра- 
тймство] «побратимство», [братйна] 
«братуха, [дружина брата Пі]», [брати- 
ця] «дружина брата» Я, [братйха] «тс.», 
[братова] «тс.; дружна кохмпанія» Г, Ж, 
Пі, [братйтелі] «двоюрідні брати і се¬ 
стри», [братівствб] (зб.) «брати» Г, Ж, 
Ібратовйзна] «спадщина після брата», 
[братівщина] «тс.; військова дружина, 
загін» Пі, Ж, [братйща] (зб.) Ж» бра¬ 
тія, [братки] (мн.) «вид хлібного печи¬ 
ва», братство, [братчина] «братство» 
Ж, [брйгпщина] «церковне братство» Я, 
браття, [братця] «братй» Ж, братчик 
«брат; член братства (церковного то¬ 
що); член Січі», [братчиця] «учасниця 
в дівочому братстві» Я, братерній, 
[братин] Ж, Ібратнин] Ж, братній, 
братати «здружувати», брататися, [по¬ 
брані] «побратим» Ж, побратим Ж, Г, 
[побратймець, пббро ЖІ «тс.», побра- 
тймство, [побратймий] Ж» іпобратний] 
Ж» розбрат «ворожнеча»; — р. бр. болг. 
м. брат, др. брать>, братрь, п. Ьгаї, 
ст. Ьгаїг, ч. Ьгаїг, ст. Ьгаї, слц. Ьгаї, 
вл. Ьгаїг, Ьгаї, (мн.) Ьгаїга, нл. Ьгаї, 
Ьгаїз, полаб. Ьгоі, схв. брат, слн. Ьгаї, 
стел, вратрт,, вратг; — псл. Ьгаїгь, 
Ьгаїь; — споріднене з гр. фратір, 
Фратсор «член фратрії», прус. Ьгаіі, 
Ьгаїгікаї (мн. зменш.) «братки», лит. 
Ьгоіегеїіз «братик», лтс. Ьгаїапііз «бра¬ 
тець», дінд. ЬНгаіа «брат», ав. Ьгаїаг-, 
ос. агуасі, вірм. еІЬаіг, лат. Ігаїег, ірл. 
ЬгаІЬіг, гот. Ьгофаг, двн. Ьгиосіег, тох. 
А ргасаг, тох. В ргосег «тс.»; пор. ще 
зменш, лит. Ьгбііз, лтс. Ьгаї із, іллір. 
Рра; недостатньо обгрунтоване пов’я¬ 
зання слов’янських форм з іє. *ЬЬег-, 
*ЬЬга- «нести, родити» (Горяев 26—27).— 
Бурячок 66; Критенко Вступ 504, 540; 
Шанский ЗСРЯ Т 2,189—190; Трубачев 
Терм, родства 58—63; Фасмер І 207— 
208; Преобр. І 42;5Іа\узкІ І 41; Вгііск- 
пег 39—40; МасЬек Е5.ІС 64—65; БеЬг- 
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Зріаийпзкі—Рої. 54—55;.БЕР І 74—75; 
5кок І 199—201; ЗССЯ 2, 238; 3, 8—9; 
51. ргазі. 1361—362; Засіп.— Аііг. УШ. 
І 432—434; Лопатин ЗИРЯ IV 42; Геор- 
гиев Бьлг. език 1961/2, 101; Вегп. І 
82; Меіііеі ІР 2, 295—296; Мікі. Е\У 20; 
Тгаиїтапп 36; Топоров І 247—248; 
Ви§а РР І 434; Мйііі.— Епсіг. І 328— 
329; Бєлєцкий Принципьі 137; КгеізсЬ- 
тег Оіоііа 3, 33; Оіг§Ь$кі ЬР 2, 283; 
БР8,186; БР 9, 21; Джаукян 231; Мауг- 
Ьоіег II 530; Ресіегзеп Кеіі. Ог. І 48; 
Рокогпу 163—164. 

[братван 1 «сковорода» Ж, [братван- 
ка Ж, братван До, бритвана, братван- 
ка, бршпванна Ба] «тс.; деко», ст. брьчп- 
вана «тс.» (XVI ст.); — р. противень 
«деко», п. ЬгуЕуапа, Ьгуіїапа, Ьгуііап- 
па «деко, лист», заст. Ьгоіїаппа, [Ьгаііа- 
ла, Ьгоіїапа], ч. [Ьгиіуап, ЬгиДап, ргоі- 
уап] «тс.»; — через польське посеред¬ 
ництво запозичено з німецької мови; 
нвн. Вгаірїаппе «сковорода» складаєть¬ 
ся з основ дієслова Ьгаіеп «жарити 
смажити», спорідненого з двн. Ьгаіап, 
днн. Ьгабап, дфриз. ЬгеЗа, дангл. Ьгаесіап 
«тс.», лат. Ггеіаіе «сковорода», їегтеп- 
іит «кисле тісто», і іменника Рїаппе 

«сковорода,- деко», який зводиться до 
нар.-лат. раппа (*раіпа), лат. раііпа 
«миска, кастрюля, сковорода», що, 
можливо, походить від гр. яатсті (*ле- 
то^г]) «миска», пов’язаного з яетоЬл’врі 
«розстилаю, розгортаю», спорідненим 
з лат. раїео «я відкритий», лит. реіуз 
«плече», ав. раФапа «широкий».— Ше- 
лудько 22; Тимч. 138; 51. ^уг. оЬсусЬ 
96; Вгйскгіег 43; Масйек Е5.ІС 70; Кіи- 
£е—Міігка 540—541; \Уа1(1е—Ноїт. II 
447; Воізасц 750, 775—776.— Див. ще 
фермент. 

брати, беру, братися (за) «починати», 
бральник «робітник, який збирає льон, 
коноплі», [бриля] «бральниця», бранець 
«полонений; [рекрут; людина, яку най¬ 
няли вибрати коноплі]», бранка «поло¬ 
нянка; [набір рекрутів; сваха, що веде 
молодих у дім молодого Я; назва, по¬ 
в’язана з ткацьким верстатом Доп. 
УжДУ І]», [брйчки] (мн.) «рогач» Л, 

[бранка] «тс.; вимога на продукти, ку¬ 
півля; [соснова лопата Ва; тупа лопатка, 
якою підбирають сміття, глину тощо 

ЛЧерк; грабарка ЛІ», [братка] «взят- 
ка» (при грі в карти), беркйй «липкий, 
клейкий; проворний (до роботи)», бе¬ 
ручкий «тс.», [брачкйй] «той, хто любить 
брати, хабарник», [брачний] «застосову¬ 
ваний при вибиранні» ЛЧерк, вбираль¬ 
ня, вбирач (спец.), [вбйрка] «франтиха» 
Ж, збиральний, вбирний, вибиратися 
«збиратися в дорогу, виїжджати», [ви- 

бйранка\ «вибір», вибір, вйбірка, вйбірки 
«залишки, брак; вередливість, перебір¬ 
ливість; [узори Мо]», вибірнйк (спец.), 
[вйборець] Ж, вйбори, вибранець, вибірко¬ 
вий, [вибірний] Ж, Івибірчий] «збирач по¬ 
датків» Ж, вйборнйй, виборбвий, Івйбо- 
рочний] Я, [вйббрчий] Ж* [відбиральник] 
«приймальник, покупець; одержувач» Ж» 
[відббрець] «тс.», [відбір] «приймання; на¬ 
бір рекрутів» Ж. відбірка, відбірник, від- 
ббрчик «відбірний струг», відбірнйй «до¬ 
бірний; такий, що відбирає», впідбір, 
добирати «доїдати; догадуватися, мети¬ 
кувати», добиратися «діставатися», до¬ 
бирач, добір, добірка, [добрання] «ви¬ 
бір», довибори, добірний, [добірчивий] 
«розбірливий» Ж, Ізабірати] «перегоро¬ 
джувати стінкою», забиратися «зайти, 
залізти; піти геть», [заберки] «складки на 
спині свити» Я, [забори] «тс.; задатки за 
роботу» Я, забірнйк, [забір] «вишивки на 
кінцях перемітки; грабіж, захват Ж». 
[у забір] «на заробітки», забірняк «той, 
хто бере плату за роботу вперед», [за¬ 
бор] «перегородка з дощок (у хліві) Я; 
відправлення боржників на польові ро¬ 
боти Ж», [забора] «ряд каміння, що 
перерізує русло ріки (на дніпровських 
порогах); комишева стінка, що перети¬ 
нає річку (під час ловіння риби котцем) 
Г; барикада, оборона,захист, гребля Ж», 
заббрка «шуба з складками на спині», 
[заборянйн] «робітник, який іде на ро¬ 
боту для виплати податків» Ж, Г, [за¬ 
бираний] «мережаний» (про сорочку) Ж, 
[забірний] «такий, що багато бере» Ж, 
[забірчйвий] «загарбницький, хижаць¬ 
кий» Ж, [забірчий Я, заборчйвий Ж] «тс.», 
[забором] «спосіб ткання (квітчастих ки¬ 
лимів тощо)» Ме, [збйркувати] «щось лег¬ 
ке збирати» Ж, Ізборувати] «ярмарку¬ 
вати» ВеУг, збирач, [збіранник] «зби¬ 
рач» Ж, збиральник, збір «збори; колек¬ 
ція, зібрання; [продукти з молока (сме- 
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тана, масло); ярмарка; зібрані внески, 
податок ЖЬ, [збірант] «збирання», Ізбі- 
ранйна] «тс.; зібрання, зібране звіду¬ 
сіль», [збіранйця] «тс.», збірка «збори; 
сходка; збирання; колекція, зібрання; 
[овечі шкури, що скуповувались на 
полтавських ярмарках Г]», збірник «зі¬ 
брання, колекція» Ж» Г, [збірниця] 
«мітла; зборище», збірня «кімната, де 
збираються на сходку», [збірщик] «зби¬ 
рач податків» Ж, [збірщина] «зібрані 
гроші» Ж, збори «зібрання людей; склад¬ 
ки на одязі», зборище, зборка «складка 
на одязі», [зборниця] «ящик, скриня для 
збирання» Ж, [зборня] «збори; дім, де 
збираються люди тощо; общинний дім; 
казарма» Ж, зббрчий «збирач податків», 
збиральний, збірнйй, збірчастий, збо¬ 
ристий, зібрання, [набирати] «нарива¬ 
ти (про болячку); купувати матеріал для 
шиття», набір «набирання (рекрутів); 
сукупність (чого-н., кого-н.); [вантаж 
ЖІ», наббр «тс.» Ж, наббрщик «складач», 
[наббрщицтво] «складання» Ж, наборна 
«складальна», [набіраний] «зшитий з ку¬ 
пованого матеріалу», набірнйй «скла¬ 
дальний», [наббристий] «прикрашений, 
оздоблений» Ж, [наборний] «вантажний» 
Ж» недобір «нестача; [залишок, неви¬ 
плата; дефіцит; малий вибір ЖК обби¬ 
рати «обчищати», [оббиратися] «знахо¬ 
дитися; називатися», [оббиральник] «гра¬ 
біжник, здирщик», обирати, [обираль- 
никі «скребло (шкіряника)» Ж, оборка 
«бордюр, обшивка; бахрома; вістря» СУМ, 
Ж. обранець, перебирати «вередувати; 
згадувати; переодягати», перебиратися 
«переселятися; переходити, переправля¬ 
тися; переодягатися», [перебернйчень- 
ко] «вередун» Ж, перебирач, перебір «ли¬ 
шок, надлишок; огляд, ревізія; перебір¬ 
ливість, вибагливість, каприз, примха», 
перебірка «сортування; переодягання; 
дощечка або паличка між рядами ткаць¬ 
кої основи; Перегородка», [перебірки] 
Ж, [перебірник] «вередун», [перебірчик, 
переббра, переобрець, переббрщечка Ж) 
«тс.», [переборі «заборгованість» Л, пе¬ 
реборна «перегородка», перебірковий, пе¬ 
ребірливий «вибагливий», перебірчивий 
«тс.», перебористий, перевибори, пере¬ 
виборний, підбиратися «підкрадатися; 
підроблятися», підбирач, підбір «добір; 

[каблук; мотузка]», підбор «набивка на 
взутті під п’ятою», [підборний] «фаль¬ 
шивий, підроблений; належний до каб¬ 
лука», [побіратися] «виряджатися, ру¬ 
шати», побрати «вирвати (льон, коноп¬ 
лі)», побратися «[тс.]; одружитися», по¬ 
бір «побори, хабарі», [побірець] «зби¬ 
рач», [побірнйці] «плоскінь», [побір- 
чий] «збирач податі», побори, прибирати 
«брати; упорядковувати; одягати, ви¬ 
ряджати, чепурити; вибрати, підібра¬ 
ти (до чого-н.)», прибір «одяг, вбрання, 
одягання, убирання; готування (до свя¬ 
та, весілля тощо); прикраса, оздоба; 
[узорна вишивка різнокольоровими 
нитками по лацкану кожуха]», прибір- 
нйця «та, що прибирає», прибор (столо¬ 
вий), приббрка, прибиральник, призбй- 
рувач, [прибірний] «нарядний», проби¬ 
рати «виривати якусь частину рослин 
(коноплі тощо); звільняти, готувати (міс¬ 
це); лаяти», пробиратися «продиратися», 
[пробіранець] «людина, що її недавно мо¬ 
рально покарали» Л, пробор, розбирати 
«розкладати на складові частини; роз¬ 
дягати; розпізнавати, розрізняти; розу¬ 
міти, метикувати; пройняти», розібра¬ 
тися «зазнатися», розбирач, розбір, 
розбор, [розбдрка] Ж, розбірливий, роз- 
бірнйй «чіткий, легко зрозумілий; та¬ 
кий, що його можна розібрати і склас¬ 
ти», розборливий «тямущий, розсудли¬ 
вий», убирати «одягати, прикрашати; 
бруднити; їсти», убиратися «збиратися, 
залізти; увійти, оселитися; піти геть», 
[убіречко] «одяг, убрання», убиральня, 
[убирач] «прикрашувач» Ж, [убйрок] 
«прикраса» Ж, [убйря] «вбрання» Ж, убір 
«одяг, вбрання; церковне облачення», 
убиральник «скребло (шкіряника)», [убі- 
рання] «одягання; одяг, штани», у бор 
(заст). «убір», уборшщк (спец.), убрання 
«одяг; [штани]», убранство, [убирнйй, 
убористий, убраний «одягнений», уб- 
ратий «тс.»; — р. брать, бр. браць, др. 
бьрати, брати, п. вл. Ьгас, ч. Ьгаіі, 
слц. Ьгаі’, нл. Ьгаз, полаб. Ьеге «бере», 
болг. бера, м. бере, схв. брати, слн. 
ЬгаіІ, стел, вкрлти; — псл., Ььгаїі, Ьєгф, 
похідне від іє. *Ьйег- «носити, прино¬ 
сити»; — споріднене з дінд. ЬЬагаіі, Ьї- 
ЬЬагіІ, ЬіЬЬагіі «несе, приносить, веде, 
відбирає», ав. Ьагаііі «несе», курд. Ьогзп 
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«віднести», гр. фєрО) «несу», вірм. Ьегеш 
«тс.», алб. Ьіе«веду, приношу», лат. Іего 

«несу», гот. Ьаїга «тс.», Ьаїгап «носити; 
родити, утворити, виробити», ірл. Ьіги 
«несу», іоЬіги «приношу, даю»; сюди ж, 
можливо, лит. Ьегії «сипати», лтс. Ьегі 
«тс.» (МйЬІ.— Епсіг. І 291, 292), ос. Ьа- 
гуп «зважувати» (Абаев ИЗСОЯ І 194, 
238), дінд. ЬЬгіїН «несення, утримання, 
винагородження», лат. їогз «випадок», 
Ірл. ЬгііЬ «народження», гот. Ьайгфеі 
«ноша, тягар», нвн. Вйгсіе «тс.», ОеЬигІ; 
«народження» (2иЬаіу БР 28, 31; Вегп. 
ї 51; Тгаиішапп 31; ШІепЬеск 196; 
Ва§а РР II 314; МІккоІа ІІгзІ. От. І 
43); первісне значення «нести» зберігає¬ 
ться в укр. беремок «оберемок», р. бе¬ 
рет, бр. беремо, п. Ьггетіе «тягар», 

ч. ЬгІте, слц. Ьгетепо, вл. Ьгепг|о, 
нл. Ьгет]е, болг. бреме, схв. бреме, стел. 

«тс.», пор, дінд. ЬЬагїтап- «не¬ 
сення, зберігання», переносні розвину¬ 
лись спочатку в префіксальних формах 
типу *5'ьЬьгаіі, первісно «знести».— 
Шанский ЗСРЯ І 2, 190—191; Фасмер— 
Трубачев І 159; Преобр. І 42—43; Го- 

ряев 27; 51а\Узкі І 41; МасЬек Е5.ІС 64; 
БеЬг-5рїа\уіп&кі.— Рої. ЗО—31; БЕР І 
42—44; 5кок І 201—202; ЗССЯ 3, 162— 
163; 51. ргазі. І 485—487; Засіп.— Аїіг. 
У\УЬ. І 275—286; Мікі. ЕШ 9; Уаіііапї 
КЕ5 22, 29; Сор 51зу. гєу. 13, 181 —210; 

КЙ$ 42, 297; Джаукян 86; МаугЬоїег 
II 473, 480, 532; Регіегзеп Кеіі. Сг. II 
475; Рокоту 128—132. 

братки (бот.) «фіалка триколірна, Уі- 
оіа Ігісоїог Б.», братіки «тс.; перестріч, 
Меіашругит петогозит Б.», [братка] 
«Уіоіа Ігісоїог», [братбк] «Уіоіа зуіуезі- 
гіз Бат.», братчик (і сестрйчка) «Уіоіа 
ігісоїог Б.», братчики «Меіашругит пе¬ 
тогозит Б.»;— р. [братки.] «Уіоіа ігі- 
соїог Б.; Меіашругит петогозит Б.», 
бр. браткі «Уіоіа ігісоїог; Уіоіа ЬуЬ- 
гісіа Ногі.; [перестріч, Меіашругит Б.]», 
п. Ьгаікі «Уіоіа ігісоїог»;—похідні 
утворення від брат; назви зумовлені 
тим, що кожна квітка відповідних 
рослин має різнокольорові пелюстки, і 
пов’язані з казкою про брата і сестру, 
які, не знаючи про це, одружилися, а 
щоб не розлучатися, перетворилися в цю 

бре 

квітку.— Фасмер II 114; Вісюліна—Кло- 
ков 181—182; Нейштадт389—394, 499— 
500; Вгйскпег 678; МасЬек Лш. гозії. 
71, 214.— Див. ще брат. 

братрура «піч для смаження; духов¬ 
ка» О, [брагрура, брадура, брандура, 
братура] «тс.» О; — п. [Ьгаігигаї; — 
запозичено через польське посередни¬ 
цтво з німецької мови; нвн. ВгаігбЬге 
«піч для розігрівання; маленька піч для 
піджарювання» утворене з основ дієсло¬ 
ва Ьгаіеп «жарити, смажити» і іменника 
РбЬге «труба, трубка», спорідненого а 
двн. гбг(г)а, гбгеа «тс.; стеблина очерету, 
порожниста стеблина», нвн. РоЬг «труба, 
ствол; очерет, тростина», гот. гаиз, двн. 
гбзс(І) «спритний, гнучкий», укр. рух.— 
Оньїшкевич Исслед. п. яз. 239; К1и£е— 
Міігка 605.— Див. ще братван, рух. 

[брацар] «срібний браслет Мо; ман¬ 
жета, обшлаг рукава сорочки», [брей- 
цара] «залізне кільце, яким прикріплює¬ 
ться барнак до герлиги», [брицарі] (мн.) 
«манжети» Ж; — запозичення з румун¬ 
ської мови; рум. Ьгаїагй «браслет», молд. 
брзцарз «тс.; вишита манжета», брзцзрь 
«тс.» походять від лат. ЬгасЬіаІе «брас¬ 
лет», пов’язаного з Ьгас(с)Ьіит «плече, 
передпліччя, рука».— ЗсЬеІисіко 127; 
УгаЬіе Ротапозіауіса 14, 133; №(й-Аг- 
та$ та ін. Ротапозіауіса 16, 76; Ри$сагіи 
18; СДЕЛМ 60; ББРМ 92.— Див. ще 
бра.— Пор. браслет. 

брашпиль «коловорот для піднімання 
якоря на кораблі»; — р. брашпиль, бр. 
брашпіль, П: ЬгазгріІ «тс.»; — пов’язане, 
очевидно, через російське посередництво 
з гол. ЬгаабзріІ «тс.» або нвн. ВгаізріІІ 
«брашпиль, якірний коловорот, лебідка, 
кабестан; невелика щогла».— СІС 109; 
Фасмер І 208; ССРЛЯ 1, 619; Смирнов 
65; Меиіеп 45. 

бре (приспів у піснях; гей, море, 
бре!), брей «тс.», [бре] (вигук звертання; 
часто вживається як засіб інтимізації 
мови) Ме, Ко, [брє] «тс.» Ме; — п. Ьге! 
Ьге! (вигук, розгульний крик, поширений 
у XVII ст.), болг. бре (вигук звер¬ 
тання до чоловіків; підсилення — «гей»; 
незадоволення—«ах, ой, ех»; сполуч¬ 
ник), брей (виг.), м. бре (виг.) «ого, еге, 
гей, ей, слухай» (при звертанні до чоло¬ 
віків), схв. бре (виг.) «хіба, невже. 
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ну», бре} — пов’язане (в українській 
і польській мовах через молдавське 
і румунське посередництво,— пор. молд. 
бре, вигук звертання, рум. Ьге «тс.») 
з гр. рлрє (виг.) «ну, гей, ей, ти що», 
яке походить від роре «дурню», кличної 
форми до р<ород «дурний, простодушний, 
блазень, скоморох», можливо, спорід¬ 
неного з дінд. тага(і «телепень, ідіот» 
(з іє. *то(и)г-, *таг-); пор. болг. море 
(вигук до чоловіків), мори (вигук до жі¬ 
нок), тур. Ьге (виг.) «ти що, гей, ей, ну» 
(з гр.).— Мельничук Молд. з'л. 164; 
Кобилянський Гуц. гов. 82; Вгйсклег 
39; БЕР І 75—76; Младенов 44; Вегпагсі 
Балк. езикозн. І 96—97; Воізася 655. 

[бреверіяі «суперечка; сварка, чва¬ 
ри», {броварія] «сварка, бійка, галас»;— 
запозичення з польської мови; п. Ьге- 
\лгегіа «галас; бешкет, скандал; безша¬ 
башне юнацтво», Ьгечуегіе, [Ьгаи/ег]а, 
Ьгаищгіе] «тс.» пов’язані з іт. Ьгеуегіа 
«самохвальство, фанфаронство», Ьгауе- 
гіа «тс.», похідними від Ьгауо «енергій¬ 
ний, діловий; відважний», до якого зво¬ 
диться й укр. бравий.— 51. ^уг. оЬсусЬ 
94; Вгйскпег 39; ВаШзіІ—Аіеззіо 592; 
Баигаї 111.— Див. ще бравий. 

Ібревкатиі «жерти», \бревка.ао\ «не¬ 
нажера», [бревко, бревтій] «тс.»; — афек¬ 
тивні утворення. 

брегет «годинник, що відбиває хви¬ 
лини і показує числа місяця»; — р. бре¬ 
гет, бр. брзгегп, п. Ьге§іеі; — пов’яза¬ 
не з прізвищем швейцарського годинни¬ 
каря Бреге—Вге§иеі (1747—1823).— 
СІС 109; Шанский ЗСРЯ І 2, 192; Фас- 
мер Г 210; Вгйскпег 39. 

бредень — див. брести. 
Ібредйнаї (бот.) верболіз, Заііх сар- 

геа Б.» Я; — р. [бредйнаї «верба», [бред] 
«те.; зрізані на корм вербові гілки»; — 
не зовсім ясне; пов’язується з бршпи 
«зрізувати» (Корнев ЗИРЯ VII 104— 
112; Откупщиков 117—118); менш пере¬ 
конливим здається пов’язання з бреду, 
брестй, яке мотивується тим, що росли¬ 
на росте по мокрих місцях (Фасмер І 
210; Преобр. І 44; Вегп. І 83; Тгаиітапп 
36); недостатньо обгрунтованим є пов’я¬ 
зання назв цих рослин з алб. ЬгеіЬ, 
ЬгебЬі «ялина» (Меуег Е\\7 45); ще більш 
сумнівне нрипущення Соболевського 

(Зіауіа 5,440; Лекции 64) про існування 
вихідної форми *брЬдь і порівняння з 
ч. ст. ]аЬгас!ек «гілка винограду», п. єт. 
ІаЬгг^сІ «тополя» (пор. також Вегіа] 
Езеіі 149; Засіп.—Аііг. У\УЬ. І 158— 
159).— ЗССЯ З, II—12. 

бредня «дурниці, химери», бридня, 
[бриденька] «тс.», ст. бредня «верзіння, 
недоречність, дурниці» (XVI ст.);—р. 
бред, бредить, бредни «бредня, дурни¬ 
ця, нісенітниця», [бреда] «балакун, ба¬ 
зіка, дурень», бр. [бредня] «брехня», 
[бредзиць] «брехати; обмовляти, зводи¬ 
ти наклеп», п. Ьгесіпіа «бредня, дурни¬ 
ця, нісенітниця», Ьгебгіс «марити, верз¬ 
ти, ляпати, молоти», [Ьгуба, Ьгеба], 
заст. Ьгубпіа, ст. Ьгубгіс (XVI ст.); — 
загальноприйнятої етимології не має; 
пов’язується з брестй, бреду-, якому 
приписується початкове значення «хо¬ 
дити без.певної мети», пор. р. сумасбрдд 
(Фасмер І 210; Вегп. І 83; Мікі. Е\У 20; 
51а\узкі 141—42; 51. ргазі. 1366; 5абп.— 
Аііг. У\^Ь. ї 210—214); п. Ьгесіпіа зму¬ 
шує припустити псл. *ЬгьсІ-, паралель¬ 
не до *Ьгус1- (Вгйскпег АЇ51РЬ 11, 123); 
з огляду на це робиться непереконливе 
припущення про запозичення східно¬ 
слов’янських форм з бред- з польської 
мови (КісНІїагсії 37); ці форми пов’язу¬ 
ються також через проміжне значення р. 
[бред] «скошена різносортна трава» з 
дієсловом бршпи (Корнев ЗИРЯ VII 
109—112); спорідненість з дангл. Ьгео- 
сііап «кричати, кликати, звати»,_ свн. 
Ьгаіеп «базікати» (НоШіаизеп 2Ї5ІРЬ 
22, 146) сумнівна; ще менш вдале зістав¬ 
лення з снн. снідерл. ргаіеп «говорити, 
базікати», англ. ргаіе «базікати» (уап 
\Уі]к ІЕ 128—130).— ЗССЯ 3, 12—13. 

бредулець (бот.) «багно болотяне, Бе- 
бит раїизіге Б.», [брезулець\ «те.»; — 
загальноприйнятої етимології не має; 
найбільш імовірним здається походжен¬ 
ня від рум. ЬгЗби1е| (молд. бредулец) 
«ялинка», демінутива від Ьгаб (брад) 
«ялина, смерека», яке зіставляється з 
алб. ЬгеіЬ (ЬгебЬ) «ялина»; перенесення 
назви ялинки на багно в румунській 
мові могло бути зумовлене тим, що вічно¬ 
зелене листя багна подібне до глиці 
ялини; менш переконливе зіставлення 
з р. Ібреді «верба», [бредйна] «тс.» як назв 
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брез 

рослин, що ростуть на болоті, по якому 
треба брести (Фасмер І 210); необгрун¬ 
тованим є пов’язання з ч. ст. іаЬгасІек 
«гілка винограду» (Соболевский 51ауіа 
5, 440; Лекции 64; Тгаиітапп 36) або 
безпосередньо з алб. ЬгеіЬ (ЬгесІЬ) «яли¬ 
на» (Меуег ЕШ 45). 

[брез] «через; без», [брис] «тс.»; — 
очевидно, результат видозміни приймен¬ 
ника Іпрез] (*перез) «через» під впливом 
прийменника без.— Мельничук СМ III 
148; Тимч. Акузатив 20. 

[брезгань] «пліснява на квасі» Я, 
[бреск] «вологість; пліснява» О, [брезга- 
ти] «гидувати» Ж. [брезкати] «тс.» Бі, 
[збрескнути] «закиснути» Ж» [збреск- 
лий] «закисаючий» (про молоко), [на- 
брезглий) «скислий» (про молоко); — 
р.брезеать «гидувати», [брбснеть] «пліс¬ 
нявіти», [броснь] «пліснява, цвіль», [об- 
різнуть] «закиснути» (про молоко), п. 
Ьггаг§ «гіркий (кислий) смак», Ьгозп 
«пліснява», Ьгозпіес «пліснявіти», г-Ьгга- 
г&щс «скиснути», ч. Ьгезкпоиіі «кис¬ 
нути», р.-цсл. овр^згн^ти «закиснути» 
(про квас), овркзгн^ти «тс.»; —очевид¬ 
но, псл. *Ьгег§ь, *Ьгь2£ь, *Ьгозк- «КИС¬ 

ЛИЙ смак»; — споріднене з норв. Ьгізк 
«гіркота», Ьгізкеп «гіркий, терпкий»; 
можливо, похідні від того самого коре¬ 
ня, що й бридкйй; менш переконливе 
зближення (Вегп. І 85—86; Преобр. І 
44) з гр. фріит] «дріж, страх» або з лат. 
Ігасео «гіркну, протухаю», а також ото¬ 
тожнення (Вгйскпег 44) з р. брезжить 
«світати», п. Ьг2Є52сгу зі§ «тс.».— Шан- 
єкий ЗСРЯ І 2, 192; Фасмер І 211; Ма- 
сЬек Е8.ІС72; ЗССЯ 3, 18—19; 51. ргазі. 
І 375, 376; Засіп.— Аііг. У\УЬ. І 434— 
435; \\7аІіег Зіауіа 36, 267—268; Шооб 
К2 45, 61; Міккоіа Ваіі. и. 51ау. 35. 

брезент; т- р. брезент, ст. презе¬ 
нте, бр. брьізент, п.ЬгегепІ, болг. бре¬ 
зент, бризент;—запозичення з гол¬ 
ландської або німецької мови; гол. рге- 
8ЄППІП£ «брезент», НВН. РГЄ5ЄППІП£, РгЄ- 
8ЄПІ «тс.» походять від фр. ргесеІпіе 
«оболонка», що розвинулось Із лат. 
ргаесіпсіа «тс.», похідного від ргаесіп- 
£еге «оточувати, оперізувати», утворе¬ 
ного з префікса ргае- «пере-, перед-», 
спорідненого з гр. лараі «при», псл. 

бремза 

ргі, укр. при, і дієслова сіп§о «опері¬ 
зую, оточую», спорідненого з дІнд. кап- 
саіе «в’яже», капсї «пояс», гр. хіфхЯїд 
«перегородка», лит. кіпкуіі «запрягати» 
(коні).— СІС 109; Шанский ЗСРЯ І 2, 
192; Фасмер І 211; ССРЛЯ 1, 623; Смир- 
нов 236; Грот ФР II 370; 51. \ууг. оЬсусЬ 
94; БЕРІ 76; К1и§е—Міігка 564; Угіез 
ИЕІУ 546; Меиіеп 156; Таїсіє—Ноїт. І 
216—217, II 351.—Дйв. ще при. 

брезкнути «пухнути, опухати, на¬ 
брякати», [бразкнути] «брезкнути» Па, 
брезклий «опухлий, одутлий; сирий (про 
дерево», [брезкйй] «одутлий», [брезькйй] 
«тс.», [брескли] (мн.) «сирі дрова» Ж» 
[забрезкли] «трохи припухлий» Л, [на- 
брезгнути] «набрякнути» Ж, [обрезк¬ 
лий] «одутлий» Ж; — очевидно, похідне 
від тієї самої основи, що й брякнути 
«розбухати»; словотворчі стосунки між 
обома формами не зовсім ясні.— Див. ще 
брякнути. 

брезулець — див. бредулець. 
[брекеке] (відтворення жаб’ячого ква¬ 

кання), брекекекати «квакати» (про жа¬ 
бу); — звуконаслідувальне утворення. 

брелок «прикраса на ланцюжку до 
годинника чи браслета»; — р.. болг. бре¬ 
лок, п. Ьгеіок, Ьгуїок; — запозичено, 
очевидно, через російське посередни¬ 
цтво з французької мови; фр. Ь^е1о^ие 
«брелок» (з XVII ст.) споріднене з ети¬ 
мологічно неясним (можливо, звукона¬ 
слідувальним) ЬгеІЦие «дрібна прикра¬ 
са» (з XVI ст.).—СІС 109; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 193; Фасмер І 211, 212; Го- 
ряев 28; Вгйскпег 39; Маігепаиег 118; 
Оаихаі 112; ВІосЬ 100; СашіІІзсЬе^ 
150. 

Ібремерці] «маленькі плоскогубці» 
Мо, [бремирці] «тс.» Мо; — неясне. 

[бремза] «гальмо», [брендза] «тс.» О, 
[бремзувати]', — п. Ьгетга «гальмо», схв. 
бремза «тс.»; — через польську мову за¬ 
позичено з німецької; нвн. Вгетзе «галь¬ 
мо, гальмовий башмак» споріднене з снн. 
гол. ргатеп «будувати міст, дорогу» і, 
можливо, свн. рїгег^еп «протискувати, 
втискувати», гот. гшарга§§ап «гнобити, 
утискати», снн. снідерл. ргаше «насиль¬ 
ство; тиск, натиск», гол. ргаш «тс.», 
вестфальськ. ргат(е) «прес, лещата»» 
раннє нвн. Ьгетез «затискач; клема; 
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бремкать брести 

намордник».— Онишкевич СЛиЛ 93; 
К1и£е— Міігка 99. 

[бремкать] «неголосно ревти, мука¬ 
ти» Л; — очевидно, споріднене з п. 
Ьггшіес «звучати», м. брмчи «бренить», 
двн. Ьгетап, свн. Ьгетеп, нвн. Ьгиттеп 
«бурчати, ревти», лат. [гешеге «тс.», 
дінд. ЬЬгатагаЬ «бджола».— ЗССЯ З, 
68—69; К1и£е— Міігка 104; Вегп. І 
94—95; \Уа1бе — Ноїт. І 544. 

бремсберг «похила галерея в копаль¬ 
нях і ін.»; — р. бремсберг, бр. бремс¬ 
берг; — запозичення з німецької мови; 
нвн. ВгетзЬег§ «сортувальна гірка, 
бремсберг» складається з основ дієслова 
Ьгеїпзеп «гальмувати», пов’язаного з 
іменником Вгетзе «гальмо», та іменника 
Вег§ «гора», спорідненого з псл *Ьег§;ь, 
укр. берег.— СІС 109; ССРЛЯ 1, 624.— 
Див. ще берег, бремза. 

[брендати] «бродити, вештатися» Ж, 
[забрендатися] «забруднитися» Ж; — 
р. [брйндать] «вештатися», бр. [брьін- 
даць] «ходити, чалапати», абрьшдаць 
«заляпати, забризкати», забрьїндаць 
«тс.», ч. Ьгупбаіі зе «бруднитися, борса¬ 
тися в грязюці», болг. [бренцам] «ти¬ 
няюсь», [брендзам] «забруднюю»;— оче¬ 
видно, результат пізньої (після припи¬ 
нення процесу утворення носових го¬ 
лосних) афективної видозміни основи 
Ьгеб-, Ьгосі-, яка зберігається в формах 
брести, бродйти; пор. лит. Ьгепсій 
«бреду», Ьгізіі «брести».— БЕР І 77; 
Засіп,— Аіі2. У\УЬ. І 210—213.— Див. 
ще брести. 

брензил, брензилі — див. френзлі. 
[бренйця] (ент.) «лугова муха, Ьіт- 

поЬіа» Ж;— не зовсім ясне; може бути 
зіставлене з брень, бреніти (пор. болг. 
брьнчелйва муха, Дювернуа І 161) або 
з р. брение «глина, болото», др. бьрние 
«тс.». 

[бренчка] (бот.) «дзвінець, ШппапіЬиз 
сгізіа §а!1і»; — пов’язане з бреньчати. 
бриньчати; назва зумовлена тим, 
що насіння достиглого плоду дзвінця 
звучить, як брязкальце (пор. росій¬ 
ську назву тієї ж рослини погремдк); 
спроба пов’язання з бреніти «бриніти, 
червоніти, красуватися» (Мозгупзкі ЗР 
37/4, 293—295) недостатньо обгрунто¬ 
вана.— Вісюліна — Клоков 276—277, 

281; Нейштадт 502—503.— Див. ще 
брень. 

[брень] (вигук, що передає звучання 
струни), брань «тс.», [бреніти] «зву¬ 
чати, дзижчати, дзвеніти», бриніти 
«тс.», бренькати «погано грати; смикати 
струну», брйнькати «тс.», [бреньчати], 
бриньчати, [бренлйвий], [бренч] «тру¬ 
тень» ВеНЗн, [бренчик] «тс.» тж, 
[бренькач] «поганий музика; дзвінка 
монета», [бринькач] «дзвінка монета», 
бренькіт, [бринчбк] «дзвінок, бубо¬ 
нець» ВеУг, брйнькало «всякий музич¬ 
ний інструмент, на якому можна бринь¬ 
чати» Я, [бронйти] «бриніти, дзве¬ 
ніти» Я; —р. брень, брьінь, бренчать, 
брьінчать, бр. [брин-брин], брьінкаць, 
п. Ьгпіес, ч. Ьгпк, Ьгпсеіі, Ьгпкаіі, 
слц. Ьгпк, Ьгпсаі', Ьгпкаі', вл. Ьгіпк, 
Ьгіпсес, нл. Ьг]епк, Ь^епказ, Ьгіпсаз, 
болг. бренцам «тихо плачу», бр-ьн- 
брьн, бр'ьнкам, м. брмне, брмчи «бри¬ 
нить», схв. бренкати, бренцати, слн. 
Ьгелсаіі, Ьгпеїі; — очевидно, утворен¬ 
ня від чотирьох праслов’янських ва¬ 
ріантів основ *Ьге-п-, *Ьгь-п- ‘“Ьг'ь-п-, 
*Ьгу-п-, споріднених з основою *Ьг§-, 
збереженою в бр якати; українські фор¬ 
ми на бри-, мабуть, усі походять від 
основи *Ьгь-п-, форми на бре-від 
основи *Ьге-п-.— Шанский ЗСРЯ І 2, 
194; Фасмер І 212; Преобр. І 44—45; 
Горяев 28; ОІг^Ьзкі Р.І 1962/1, 21; 
ВгіІскпег 45; МасЬек Е5ЛС 67, 72; 
БЕР І 83; Младенов 44; 5кок І 206 — 
207; ЗССЯ 3, 68—69; 81. ргазї. 1 369— 
371; 8аЗп.— Аііх. У\УЬ. І 178—182; 
Вегп. Т 84, 88.— Див. ще брикати. 

брести «іти (переходити) вбрід; по¬ 
вільно йти», броддти «ходити, йти по 
воді; ловити рибу бреднем; повільно хо¬ 
дити без мети», [бредень] «невід, сітка, 
волок» Ва, [бредець\ «бродяга» Я, Ібре- 
лець1 «той, хто переходить вбрід» Я, 
брід, [брілець| «той', хто переходить 
вбрід» Я, [бробйсько! «брід», [бродня] 
«блукання» Я. Ібродяк] «волок, ри¬ 
бальська снасть» ,Мо, Берл, \брддок\ 
«малий брід, поточок» ВеЗн, Я, Ж, 
бродяга, бродяжити, [бріднявийІ 
«грузький» Ж. [брідьма], бродом, Івза- 
брод (ходити)] Ж, врозбрід, вибродити 
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бретель брехати 

«задрипати», забродйти «тс.», забрід 
«відхід на заробітки, бродяжництво; 
бурлакування; рибний завод», заброда 
«задрипанець; волоцюга», забрддчик 
(заст.) «робітник, який ловить рибу сіт¬ 
ками (на заводах)», збрід «потолоч; 
[вузьке місце в річці; мілке місце, де 
пристає пором» ЖК [збрідє] «місце 
нижче броду» Ж, Ізбрідь] «потолоч» Ж, 
[зброд, збродь] «тс.» Ж, Ізбрддень] «бро¬ 
дяга, приблуда» Ва, [збродник] «волок» 
Я, [межйбрідІ «місце між двома брода¬ 
ми» Ж, набрід «пришельці, потолоч», 
наброде тс.», [побридки] «бродяжництво», 
розбрід, убрід, [убродй] «убрід»; — р. 
брести, бродить, бр. брадзіць, др. брес¬ 
ти, бродити, п. Ьгп^с «брести, грузну¬ 
ти», Ьгосігіс, ч. Ьгізіі, Ьгосіііі зе, слц. 

[Ьгзі'І, Ьгосііі', Ьгбпііі', вл. Ьгосігіс, 
нл. Ьгогіз, полаб. Ьгабб (*Ьгос1еиь]), 
болг. бродя, м. броди, схв. бродити, 
слн. Ьгезіі, Ьгобііі, стел. врЕсти; — 
псл. *Ьгьзіі < *ЬгьсІіі (* Ьгесір), Ьго- 
бііі; — споріднене з лит. Ьгепсій, Ьгізіі 
«переходити вбрід», Ьгубоіі «стояти у 
воді», ЬгабуІІ «переходити вбрід», лтс. 
Ьгіби, Ьгізі «бродити, переходити 
вбрід», Ьгабаі «переходити вбрід, чала¬ 
пати (по болоті)», можливо, також алб. 
ЬгеіЬ «підстрибую», фрак. Врєбса (то¬ 
понім), тох. В ргезсіуе «баговиння, 
грязюка»; іє. *ЬЬгес1-; зіставлення з гр. 
арбш (<*тгс!б) «змочую, мочу» ^оііап- 
пеззоп К2 ЗО, 451) сумнівне.— Шан- 
ский ЗСРЯ І 2, 194; Фасмер—Труба- 
чев І 210—211; Преобр. І 45; Вгііскпег 
40; Зіам'зкі І 41, 42; МасЬек Е5.ІС 74; 
БеЬг-ЗрІачДпзкі—Рої. 49; Кузнецов 
ВЯ 1957/2, 108; Георгиев В Я 1958/6, 
16; БЕР 180; Зкок І 216; ЗССЯ 3, 14— 
15; ЗІ. ргазі. І 368—369, 382—383; 
Засіп — Аііг. У\УЬ. і 210—212; Вегп. 
І83;Тгаиішапп 37; Ргаепкеї 58; Міїііі.— 
Епсіг. 1 321—322, 332—333; Агишаа 
АГЗІРЬ 26, 128; Меуег Е\У 46; ІР5, 
181; Рокоту 164. — Пор. бродити. 

бретель, бретелька; — р. бретель, 
п. Ьгеіеіка, схв. бретела, м. бретела; — 
запозичено з французької мови, оче¬ 
видно, через російську і польську; 
фр. Ьгеїеііе «лямка, бретелька» загально¬ 
прийнятої етимології не має; пов’язує¬ 

ться з двн. ЬгІШІ «повід, вуздечка», 
ЬгеШІ «тс.» (Оаигаі 112; ВІосЬ 100) 
або з гіпотетичним дієсловом *Ьгаіеіе- 
Іег, похідним від іменника Ьгаіе «ка¬ 
нат» (Оаті1І5сЬе£ 151). — Щанский 
ЗСРЯ І 2, 194; Фасмер І 212. 

бретналь (заст.) «даховий цвях, кос¬ 
тиль, цвях», [бринтало, бришпаль, 
блатнар] «тс.», [брешпаль] «тесовий 
цвях» Я, ст. за братнали (1633); — 
запозичення з польської мови; п. Ьгеі- 
паї, Ьгаіпаї походить від н. Вгеііпа^еі, 
яке складається з основ іменників 
Вгеіі «дошка», що є давнім варіантом до 
форми Вогсі «борт», і І\Іа£е1 «цвях», 
спорідненого з лат. ип§и1а «кіготь, ко¬ 
пито», лит. па^а «копито», укр. нога.— 
Тимч. 137; Шелудько 22; РісЬЬагсІІ 
36; КогЬиі РР 4, 496; 51. дууг. оЬсусії 
94; Вгііскпег 39; К1и£е—Міігка 99, 
500—501.— Див. ще бердо1, борт, нога. 

[бреус] «незграбна, нетактовна, ве¬ 
лика на зріст людина»; — неясного по¬ 
ходження. 

брехати «говорити неправду; гав¬ 
кати», [брех] (виг.), [брех] «гавкання», 
брехіт «тс.», [бреха] «брехун, бреху¬ 
ха», [брехака] «тс.; епітет собаки», [бре¬ 
хало], [бреханйна] «брехня» Я, [бре- 
хйрь] «брехун» Я, брехач, брехачка, бре¬ 
хенька «баєчка, небилиця», [брехи] «ви¬ 
гадки» ВеБ, [брехлд] «брехун» Я, [брех- 
ля], брехня, [брехтя], брехун, бреху¬ 
нець (заст. ірон.) «адвокат», брехунка 
«брехуха; [жмуток волосся І заглибина 
на задній частині шиї]», брехуха, 
[брешко] «брехунчик; гавкаючий со¬ 
бака», брехлйвий, [набрехач] «донощик, 
обмовник» Ж, [обрехи] «брехні, накле¬ 
пи» Ж, перебрех «перебріхування, пе¬ 
рекручення фактів», перебреха «брехун, 
брехуха», підбрехач, [побрехач1 Ж, по¬ 
брехенька, [прибрехач] «донощик, об¬ 
мовник» Ж; — р. брехать, бр. брахаць, 
др. брехати «гавкати», п. Ьґ(г)есЬас 
(заст.) «гавкати, брехати (про собак); 
базікати», ст. ЬггесЬоіае «гавкати; кри¬ 
чати (про деяких птахів)», ч. ЬгесЬаіі 
«дзявкати», слц. ЬгесЬаі' «гавкати; го¬ 
ворити неправду», болг. брехам «стог¬ 
ну; чихаю», схв. брехати «задихатися; 
кашляти», слн. Ьг^Ьаіі «тс.», Ьг^каіі 
«кричати; верещати»; — мабуть, псл. 
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Гречка бригантина 

*Ьгеха(і (<*Ьгекзаіі) «лаяти; кашляти», 
пов’язане з іє. *ЬЬег-/ЬЬегк-; — спорід¬ 
нене з лтс. Ьгекі «кричати, плакати», 
двн. ргаМ «галас», свн. ЬгаЬі «тс.», 
дангл. ЬгеаЬіт, ЬеагЬіт «кричу, пла¬ 
чу», ірл. Ьгеззіт «крик», дангл. Ьеог- 
сап «лаяти; кашляти», англ. Ьагк 
«тс.»; зв’язок з р. бредшпь, [бреда] «ба¬ 
зіка, дурень», п. ст. Ьггесігіс «базікати» 
(Вгйскпег К2 43, 313 і далі) потребує 
додаткової аргументації.— Шанский 
ЗСРЯ І 2, 195; Фасмер І 203; Преобр. 
І 45; Вгйскпег 39; БЕР І 78; ЗССЯ З, 
13—14; 81. ргазі. І 366—367; 8айп.— 
Аііг. УАУЬ. і 186—187; Вегп. І 83—84; 
МйЬі.— Епсіг. І 330—331; Бскеііеіо- 
\уіІ2 К2 56/3—4, 203; Рокогпу 138. 

[бречка] (бот.) «дика гречка, Роїу- 
£опшн іаіагісит» ВеБ; — пов’язане з 
гречка (татарська) «Ра§оругит іаіагі¬ 
сиш Оаегіп.»; зміна початкового г на 
б, можливо, зумовлена впливом назви 
[брдчка] (бот.) «шерардія, ЗЬегагбіа».— 
Див. ще броч, гречка. 

бреш «пролом»; — р. бреиіь, заст. 
бреша, п. Ьгезга, болг. бреш, схв. бре- 
ша; — запозичено з французької мови 
через російське посередництво; фр.Ьге- 
сЬе «пролом, бреш, прорив; пробій» 
походить від двн. ЬгесЬа «ламати», 
спорідненого з нвн. ЬгесЬеп, гот. Ьгі- 
кап, англ. Ьгеак, лат. їгап^еге «тс.».— 
Шанский ЗСРЯ І 2, 195; Фасмер І 213; 
Виноградов Очерки 52; Смирнов 65; 
РЧДБЕ 121; Віосії 99; Ваигаі 111; 
К1п§е—Міігка 98.— Пор. брухт. 

[брибеґа] «дурнуватий чоловік» 
Мо;— очевидно, видозмінене запозичен¬ 
ня з молдавської мови; молд. бербек 
«баран» походить від лат. ЬегЬбх «ва¬ 
лах», уєгуЄх «тс.», спорідненого з гр. 
гомер. еїрое (<*РєрРо<;) «вовна», дінд. 
Пга «вівця», дісл. уага «шкура»; менш 
переконливе виведення (УгаЬіе Роша- 
позіауіса 14, 134) від рум. ргіЬеа§ «блу- 
кач, бурлака».— ОБРМ 77; ІУаІсіе— 
Ноїш. II 767—768.— Пор. прибеґа. 

бриг «вид судна»; — р. болг. бриг, 
бр. бриг, п. Ьгу§, ч. слц. Ьгі§а, схв. 
бриг, слн. Ьгї§; — запозичення з анг¬ 
лійської або німецької мови; дангл. 
Ьгі§ (н. Вгі££) «тс.» є скороченням англ. 
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Ьгі§апііпе, що походить від іт. Ьгі^ап- 
ііпо «піратський корабель».— СІС 109; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 195—196; Фасмер І 
213; Преобр. І 45; Кораіійзкі 145; 
Кіеіп 200; СЬашЬегз 52; НоІіЬаизеп 
Е1У 24; К1и£е—Міігка 100; іоЬаппез- 
зоп 959.— Див. ще бригантина.— Пор. 
бригада. 

[брига] (снігу) «брила, грудка» 
ВеБ;— неясне; можливо, є результатом 
контамінації іменників брйла і крига. 

бригада, бригадир, бригадник; — р. 
болг. м. бригада, бригадир, бр. бригада, 
бригадзір, п. Ьгу^аба, Ьгу§ас1іег, ч. 
Ьгі^асіа, заст. Ьгі^абпік, слц. Ьгі^аба, 
Ьгщабіег, вл. Ьгі^асіа, схв. бригада, бри¬ 
гадир, слн. Ьгі^асіа, Ьгі^абіг; — через 
російське і польське посередництво 
запозичено з німецької або фран¬ 
цузької мови; н. ВгІ§ас1е, Вгі§асііег 
походять від фр. Ьгі^абе і утвореного 
від нього Ьгі§абіег, які зводяться до іт. 
Ьгі§аіа «військо, бригада; група людей, 
компанія», утвореного від Ьгі§а «бо¬ 
ротьба, суперечка, спір, сварка, неспо¬ 
кій, турбота», що вважається запози¬ 
ченням з кельтських мов (пор. дірл. 
ЬгІ^Ь «сила», кімр. Ьгі «тс.»).— СЮ 
109; Акуленко 143; Шанский ЗСРЯ І 2, 
196; Фасмер І 213; Преобр. І 45; Го- 
ряев 28; Реіізак 2Ї51 8/1, 45; Смирнов 
66; Скгізііапі 33; Кораііпзкі 145; Кіи- 
£е— Міігка 100; (ЗатіИзсЬе^ 152; ВІосЬ 
101; Оаигаі НЗ; Ваііізіі — Аіеззіо 599, 
600.— Пор. бриг, бригантина. 

бригантина «легкий парусний кора¬ 
бель»; — р. болг. бригантйна, бр. бри¬ 
гантина, брьіганціна, п . Ьґу§ап1упа, 
ч. Ьгі^апііпа, слц. слн. Ьгі^апіїпа, схв. 
бригантин, бригантйна; — запозиче¬ 
но через російське і польське посеред¬ 
ництво з французької мови; фр. Ьгі- 
§апііпе походить від іт. Ьгі^апііпо «пі¬ 
ратський корабель», утвореного від ЬгІ- 
§апіе «грабіжник, розбійник», пов’я¬ 
заного з Ьгі^аге «добиватися, дбати, 
боротися», що походить від Ьгі£а «бо¬ 
ротьба, суперечка, неспокій, турбота»; 
менш обгрунтоване пов’язання з англ. 
Ьгі§апііпе, що походить від фр. Ьгі^ап- 
ііпе (СЬашЬегз 52) або безпосередньо з 
італійськими словами (Фасмер І 214; 
Смирнов 66; Раїк—Тогр 101).— СІС 109; 



бриґидймка брижа 

Шанский ЗСРЯ І 2, 196; Кораііпзкі 
145; НоІиЬ—Ьуег 105; ^аиxа^ 113; Ваі- 
Іізіі—АІеззіобОО.— Див. ще бригада.— 
Пор. бриг. 

[бригидймка] «капризна, вередлива 
жінка» Я; — неясне; можливо, пов’яза¬ 
не з Гбригітка] «черниця з ордену «бри- 
гіток» Я, яке походить від п. Ьгу^ісіка 
«тс.», утвореного від імені святої Вгу- 
Єіс1а.— 5\У І 214. 

[брид] «гидота, погань; гидка люди¬ 
на», [бридь, брить ЕЗб 4, бридя] «тс.», 
[бридак] «гидка, бридка, негарна люди¬ 
на», [бридаль, бридас, бридець Я, бри- 
дій] «тс.», [бридня] «погань» Ва, [бри- 
дуля] «бридка жінка», бридкйй, бридли¬ 
вий, [брйдно], брйдити «викликати 
огиду, бридитися», брйдитися, брйд- 
нути, набрйдливий, набрйдлий, набри¬ 
дати, [обрид] «відраза» Ж, Іобрйда, 
обрйдство Ж] «тс.», [обрйдливець] «про¬ 
тивна людина» Ж, [обрйдник] «тс.», 
обридлий, обридливий, обрйдний, [об- 
ридальний], [обрйдити] «зробити брид¬ 
ким» Ж; — р. ібрйда] «докучлива, на¬ 
бридлива людина», [бридкой] «різкий, 
пронизливий (вітер)», [брьід] «гострота, 
гіркота в повітрі, дим, чад», [брьідкий] 
«гострий, гіркий, гидкий, димний, смер¬ 
дючий», бр. брйдкі, брьіда, др. бридк¬ 
ими «терпкий, гострий, кислий, гіркий; 
жорстокий, суворий», бридьіи «жорсто¬ 
кий», п. Ьггуб «огидність, бридкість, 
гидота, сором; негарний, бридкий», 
ЬггубкІ «бридкий», [Ьгхусіак], ч. Ьгіб, 
Ьгіїку «гострий», ЬїтсІШ «псувати, ро¬ 
бити негарно, бридко, гидко», сли. 
Ьгісі' «бруд, огида», болг. бридй «віє, 
дме, ріже» (про вітер), єхв. брйдак 
«гострий, різкий», брйд}ети «палити, 
свербіти; пронизливо дути», ст. ЬгісІ 
«гострота», слн. Ьгїбек «різкий, гіркий», 
Ьгісіеіі «бути гострим; свербіти», етсл. 
Брид-хк-к «гострий»; — очевидно, псл. 
Ьгісіь, спочатку «гострий, кислий, огид¬ 
ний», потім «негарний, бридкий, пога¬ 
ний», Ьгібькь «тс.», що, як і Ьгйі 
«брити», Ьгибь, зводяться до іє. *ЬЬег- 
«різати чимось гострим», *ЬЬг(е)і-; — 
споріднені з ав. раігі-Ьгпіаііі «обрізу¬ 
вати», лтс. Ьгїсііпаі (Ьгібіпеі) «загрожу¬ 
вати, лаяти», Ьгїбеі «застерігати, стра¬ 
шити»; мало переконливе припущення 

(МасЬек Е5Л£ 73; Нщег ІЕ 44, 226— 
228; МоЬа 2151РН 5, 212; №ес!егтапп ІР 
37, 145—147) про слов’янську метатезу 
г під впливом псл. *зо1с1ькь і про зв’я¬ 

зок псл. Ьгібькь (<*Ьібгькь) з гот. 
Ьаіігз «гіркий», нвн. ЬіНег, англ. Ьіііег 
«тс.»; зв’язок з вигуком брр (Бузук 
ЗІФВ 7—8, 69—70) не доведений; укр. 
[бридак, бридаль, бридас], очевидно, 
виникли під впливом польської мови. — 
Фасмер — Трубачев І 214; Зїашзкі І 47; 
^ 31/4,158—160; Вгйскпег 46; БЕР І 
78: 5кок І 209; 51. ргазї. І 378— 
380; Засіп.— Аііг. У\УЬ. І 214—216; 

Вегп. І 88; МеШеІ Еішіез 319, 325; 
Уаіііапі В5Ь 31, 44; МйЬІ.— Епсіг. І 
337; Рокоту 133—134.— Див. ще бри¬ 
ти.— Пор. бруд. 

бридж (гра); — р. болг. бридж, бр. 
брьідж, п. ЬгусІ2, ЬгісІ2, ч. Ьгіс1§е, слц. 
ЬгШ, схв. брщ, слн. Ьгїсі§е, Ьтійї; — 
запозичення з англійської мови; англ. 
Ьгібде (вид гри в карти) пояснюється як 
результат адаптації якогось запозичен¬ 
ня з східних мов.— СІС 109; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 196—197; Кораііпзкі 145; 
НоІиЬ—Ьуег 105; КДеіп 199; Оаигаі 
113. 

[брйдзя] «чорна коза» ВеНЗн; — 
очевидно, пов’язане з [бризястий] «чор¬ 
ний з білими смугами» (див.). 

[бридй] «спосіб вишивання» ДБ 
VII; — неясне. 

брижа «складка, зборка, зморшка; 
зиб (на воді)», брйжі (мн.), [брйжанка] 
«жіноча полотняна сорочка, зібрана 
коло коміра» МСБГ, брйжик «зморшка; 
нерівність верхньої частини буряка», 
брижатий, [брижнастий] «обшитий, об¬ 
лямований оборкою, зморшкуватий», 
брижуватий «тс.»,. [брижоватий] «ку¬ 
черявий; зморшкуватий (про полотно)» 
Ж, брижчатий, брйжитися «морщити¬ 
ся, зморщуватися, утворювати склад¬ 
ки», брижувати «прикрашати зборками, 
складками», [збрйжувати] «зморщувати, 
утворювати складки» Я, Інабрйжжу- 
вати, набрйжкувати], ст. брижоване 
(1596), за брижЬ (1713); — р. брйжй, 
бр. брмжьі; — давнє запозичення 8 
польської мови; п. Ьгуге, ст. Ьгіге (1394), 
ігіге походить бід нвн. Ргіез «фриз. 

255 



бриз брикати 

грубе сукно», ЩО, ЯК І ДВН. ЬгІ2Є «тс.», 
виводиться з французької мови; фр. 
їгі$е «фриз, повсть», можливо, походить 
від снідерл. їгізє «кошлате сукно» або 
від назви країни Ргізе «Фризія, Фрис- 
ландія»; зв’язок слов’янських слів з 
етимологічно неясним н. Вгеіз(е) «вид 
прикраси на рукаві» (Маігепаиег 121) 
не доведений.— Шелудько 22; РісЬ- 
ЬагсН 37; Шанский ЗСРЯ І 2, 204; Фас- 
мер І 221—222; Преобр. І 47—48; Вгйск- 
пег 43; К1и£е—Міігка 219; ВІосЬ 317; 
Ваигаі 344. 

бриз «легкий береговий вітер (на 
морі)»; — р. болг. бриз, бр. брьіз, п. 
Ьгуга, ч. Ьгіза, Ьгіга, слц. Ьгіга, схв. 
брйза; — запозичено з французької мо¬ 
ви через російську і польську; фр. Ьгізе 
«бриз, вітерець; північний вітер», ві¬ 
доме й іншим романським і германсь¬ 
ким мовам (ісп. Ьгіза «бриз», порт. Ьгі- 
га «північно-східний вітер», іт. ЬгеЗЗа 
«холодний вітерець, бриз», ЬгеЗЗаге «ду¬ 
ти, віяти», англ. Ьгееге «легкий вітер, 
бриз», дангл. Ьгіге, н. Вгїзе, гол. Ьгізе, 
Ьгіез, дат. Ьгізе, норв. шв. Ьгіз «тс.»), 
можливо, походить із саксонської або 
фризької мови.— СІС 109; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 197; Кораііпзкі 145; БЕР І 
78; ВІосЬ 102; Баигаі 114; Юеіп 198; 
К1и§е—Міігка 101. 

бризкати «прискати», брйзнути «при¬ 
снути; вдарити», брйзнутися вприсну¬ 
тися; кинутися, впасти», [брйзькати, 
брйзгати Ж» брйзгати, бризк Ж), 
бризка, [брйзкавець] (вид риби) Ж, брйз- 
калка «те, чим бризкають», [бризкйна] 
«бризка», [бризьк] Ж, [бризгун] (іхт.) 
«водостріл, Тохоїез» Ж, бризь (вигук, 
що імітує бризкання, падіння, удар), 
Інабриск] Ж, оббризкувач, розбрйзкувач, 
розбрйзкувальний; — р. брйзгать, бр. 
{брьізкаць], п. Ьгуг§ає, ч. [Ьгуг§аі], 
слц. Ьгуг§аї, нл. Ьгуг^аз, болг. брьзгам, 
схв. брйзгати, слн. Ьгіг§а(і; — псл. 
Ьгуг^аіі; — паралельне до ргузкаїі 
давнє звуконаслідувальне утворення, 
очевидно, споріднене з лтс. Ьгйг^аі, 
Ьгй2§а1 «бризкати; пирхати, форкати 
(про коней)», лит. Ьги2§еіі «шуміти, бро¬ 
дити; клекотіти», снн. нн. ргйзіеп «СОПІ¬ 

ТИ, шипіти, хропіти», сюди ж, можливо, 
гр. сррєар «колодязь», гот. Ьгиппа «ко¬ 
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лодязь; фонтан, джерело».— Шанский 
ЗСРЯ І 2, 204—205; Фасмер 1 222; 
Преобр. І 48; ЗСБМ1 388; Зіаи'зкі І 45; 
Вгйскпег 43; МасЬек ЕБІС 71; БЕР І 
83; 5кок І 212; ЗССЯ 3, 66; 51. ргазі. І 
405—406; Засіп.— Айг. У\УЬ. І 176— 
178; Вегп. І 94; Ргаепкеї 57; МііЬІ.— 
Епсіг. І 342; Оз(еп-5аскеп Ір 23, 379; 
Регззоп Веііг. 330—332; ІЛіІепЬеск РВгВ 
18, 240; Рокогпу 171—172.— Пор. прйс- 
кати. 

[бризястий] «чорний з білими смуга¬ 
ми»; — запозичення з польської мови; 
п. [Ьггегіазіу] «перістий, червоно-бі¬ 
лий» споріднене з укр. [березуна] (на¬ 
зва вівці), болг. бряз «з білими пляма¬ 
ми», м. брез «з білою плямою на лобі», 
схв. брезаст «тс.», слн. Ьгега «періста». 
— Кравчук ВЯ 1968/4, 128—129.— Див. 
ще березуна. 

брикати «підкидати задні ноги, хви¬ 
цати, вихати; бігати підстрибуючи; но- 
ровитися, вередувати, зазнаватися» Г, 
ВеБ, брикатися «битися задніми нога¬ 
ми; норовитись», брикнути «дригнути, 
хвицнути; впасти, перевернутися» Г, 
Па, бриклйвий «той, хто дригає, хви¬ 
цає; норовливий, вередливий», брику¬ 
чий «тс.», [брикайло] «той, хто має звич¬ 
ку хвицатися», [бриканець] «стрибок 
коня», [брикуля] «бриклива корова» 
ВеЗн, брикун «баский кінь; пустун, 
пустотливий хлопчик; норовиста лю¬ 
дина», [брикуха] «пустунка; норовлива», 
брик (вигук, що передає брикання, 
поштовх ногою), брйку-брйку, стрйку- 
брйку «тс.», вйбрик, вибриком-, — р. бри¬ 
кать, бр. брьїкаць, п. Ьгукас «брикати, 
підплигувати, підстрибувати», схв. бека¬ 
ти «штовхати, стирчати, стовбурчити- 
ся», слн. Ьї’каїі «брикати»; — очевидно, 
псл. Ьгукаіі «бити, ударяти, брикати», 
пов’язане (як многократне) з *Ьгькаіі 
«тс.»; — споріднене з р. [брукать] «бри¬ 
кати, бити ногами», лит. ЬгіаикзС Ьгйкзі: 
(вигук на позначення різкого ривка), 
ЬгайкіІ «торкатися, терти, змахувати, 
рвати, шарпати, скребти», Ьгаикуіі «тер¬ 
ти, рвати, стягувати»; пов’язання чр. 
прьігать (Коїїпек 247) викликає сум¬ 
нів.— Шанский ЗСРЯ І 2, 215; Фасмер 
І 222; ЗСБМ 1 389/51ашзкі І 45. Вгііск- 
пег 43; 5сЬиз1ег-5е\ус РгоЬеЬеЙ 38; 



брикет бриндуватися 

ЗССЯ 3, 53—54; 31. ргазі. І 404; Засіп.— 
Аіі2. У\\7Ь. і 220—222; Вегп. І 93; 
уап ЛДЛі^к ІН 28, 127—128; Озіеп-Заскеп 
ІР 28, 146, 147.—Пор. брукати. 

брикет «речовина, спресована у фор¬ 
му цеглинки, плитки», брикетувати; — 
р. болг. брикет, бр. брикет, п. Ьгу- 
кіеі, ч. слц. Ьгікеїа, схв. брикет, слн. 
Ьгікеї; — запозичено (можливо, через 
російське і польське посередництво) з 
французької мови; фр. Ьг^иеііе «бри¬ 
кет» через форму ЬгЦие (XII ст.) «цег¬ 
ла» зводиться до снідерл. Ьгіске «цег¬ 
ла», спорідненого з н. ЬгесЬеп «лама¬ 
ти».— СІС 109; Шанский ЗСРЯ І 2, 
197; Віосїі 102* Оаигаі 114; <Заті11зсЬе£ 
154; Угіез ІМЕ'ІУ 87.— Див. ще бреш. 

брила «глиба, великий кусок», [бри- 
ла\ «глиба землі; насипний горб; ту¬ 
рецьке укріплення» Я, [брильдвий 
(шлях)] (заст.) «з насипаними по боках 
могилками» Я, [бріла] «затула» ЕЗб ЗО, 
336, [брилів’є] «велике каміння», бри- 
лйстий, брилистий, [брилкастий, брил- 
коватий Ж), брилуватий; — р. [бриль] 
«пагорбок, купина», бр. [брила] «бри¬ 
ла, глиба», п. Ьгуїа «тс.», ч. [Ьгіїа] 
«плоский камінь», слц. [Ьгіїа] «тс.», 
нл. Ьгуїа «болотний залізняк»; — не 
зовсім ясне; можливо, пов’язане з іє. 
*ЬЬег- «бити, розбивати, дробити», 
*ЬЬш 1а, *ЬЬгТ-1Я; —спорідненість з р. 
[брьиа] «губа», [бриль] «карниз» (Фас- 
мер І 222; Засіп.— Аііг. У№Ь. І 453— 
454) не доведена.— ЗСБМ І 389; 51а\уз- 
кі І 45; бшіезгек МРЮ IV 391—393; 
ЗССЯ 3, 64—65; 51. ргазі. І 404; Вегп. 
I 93.— Пар. бриль. 

бриль «капелюх, солом’яний капе¬ 
люх», ст. брьілев’ь (род. в. мн., 1588), 
бриль (XVIII ст.);—р. [бриль, бриль], 
бр. [бриль] «тс.; козирок»; — запозичен¬ 
ня з польської мови; п. [Ьгуі] виводить¬ 
ся від іт. отЬгеІІо «парасоль; капелюх», 
що походить від лат. итЬгеІІа «тс.», по¬ 
в’язаного з ишЬга «тінь», спорідненим 
або з лит. йпкзпа «тінь», або з дінд. 
апсіїїаіі «темний, сліпий» (5\У І 215; Ваі- 
ІІ5ІІ — Аіеззіо IV 2446; \Уа1сіе—Ноїт. 
II 814—815); може бути зіставлене та¬ 
кож з р. [брили] «краї, оборки, поля 
круглого капелюха», [брила] «губа 
(особливо верхня)», [брила] «тс.». — 

ДісЬЬагсІі 36—37; Фасмер І 214; ЗСБМ 
І 389—390; Вегп. І 93.— Пор. брила. 

брильянт; — р. брильянт, бр. бри¬ 
льянт, п. Ьгуїапі, ч. ЬгіІ(1)апі, слц. 
Ьгіїіапі, болг. брилянт, м. брилщант, 
схв. брилйіант, слн. Ьгіїіапі;—запо¬ 
зичено 'з французької мови, можливо, 
через німецьке посередництво; фр. Ьгії- 
Іапі «брильянт» (н. Вгіїіапі «тс.») утво¬ 
рене на базі фр. Ьгіїіапі «блискучий, 
ясний», пов’язаного з Ьгіїїег «блищати, 
сяяти», яке походить від іт. Ьгіїїаге 
«хвилюватися; блищати», пов’язаного з 
Ьегуі «берил», що походить від лат. 
Ьегуїіиз, яке через гр. [ЦриМо; «тс.» зво¬ 
диться до дінд. *уеги1і]а, утвореного, 
можливо, від назви міста південної 
Індії Уеійг > Вєіиг.— СІС 109; Шан- 
ский ЗСРЯ І 2, 197—198; Фасмер І 214; 
Преобр. І 45; К1и§е—Міігка 101; Оаи- 
гаі 114; Оаті11зсЬе£ 153; Ргізк І 234; 
СЬапігаіпе І 174. 

[бриндак] (ент.) «хрущ, МеІоІопіЬа 
упі^агіз; жук взагалі» ВеУг, [бриндзар] 
«джміль, ВотЬоз» Ж, [бриндзей] «тс.» 
Ж; — очевидно, пов’язане з бриніти.— 
Див. ще брень.— Пор. брйндало. 

[брйндало] «дитяча іграшка в вигля¬ 
ді прив’язаної на мотузочку лінійки, 
яка при обертанні дає характерний 
звук» Пр. XI діал. н., [брйнкало] «тс.» 
тж; — очевидно, пов’язане з бриніти.— 
Див. ще брень.— Пор. бриндак. 

Ібриндувати(ся)] «чепуритися» Ж, 
[брендблити(ся)] «тс.» Ж, [брендуля] «че¬ 
пуруха» Ж, [брендуша] «тс.» Ж, ібрйн- 
дик] Вгйскпег, [вибрйндюватися] «при¬ 
чепурюватись, вибагливо причісуватись 
чи одягатись» Ме, [вйбриндитися] Ме, 
[обрандуватися] «одягтися» Ж, [обрен- 
дуватися] «одягтися без смаку» Ж; — р. 
[брьінда] «широкі рукава», бр. [брйнди] 
«оборки на широких рукавах, фалди»; — 
очевидно, запозичення з польської мо¬ 
ви; п. [Ьгупбо\уас зі§] «чепуритись, при¬ 
крашатись», заст. Ьгупбгіс зі§ «тс.» 
походить від етимологічно неясного 
Ьгупсіа «прикраса, коштовність, іграш¬ 
ка»; неприйнятне зіставлення (Вегп. 193) 
слов’янських форм зфр. Ьгіпбе «випив¬ 
ка».— Фасмер І 222—223; ЗСБМ І 390— 
391; Вгйскпег 43.— Пор. приндитися. 
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бриндуша бриніти 

бриндуша (бот.) «шафран посівний, 
Сгосиз заііуизЬ.; просуреньки, шафран 
весняний, Сгосиз уегпиз Б.», [бриндуш] 
«Сгосиз уагіе§аіиз Нор. еі Ногп.» Мак, 
[бриндуиіки] «тс. Мак; Сгосиз уегпиз 
Ж», [бриндусь] «шафран банатський, 
Сгосиз Ьапаіісиз Неиї.; Сгосиз уагіе^а- 
іиз Нор. еі Ногп.» Мак, [бриндюшкй] 
«шафран банатський», [брандушіЬ шаф¬ 
ран сітчастий, Сгосиз геіісиїаіиз Б. 
(Сгосиз уагіе§аІиз Нор. еі Ногп. Мак)», 
[бранд^шки] «тс.», [брандушки білі] 
«рястка, ОгпііЬо§а1ит итЬеІІаіит Б.», 
[брандушка руська] «ВиІЬососІіит ги- 
іЬепісит В§е.» Вісюліна — Клоков, 
Мак, [брандюші] «Сгосиз геіісиїаіиз Б. 
Пі; Сгосиз уагіе§аіиз Нор. еі Ногп. 
Мак», [брандюшки] «тс.» Пі, Мак, 
[бренд$ля] «Сгосиз уегпиз Б.» Ж, [брен- 
душка] «тс.» Ж, Ібрендуші] «Сгосиз уа- 
гіе§аіиз Нор. еі Ногп.» Мак; — р. [бран¬ 
душка] «ВиІЬососІіит уегпит», болг. 
брендушка «підбіл, Ти$зі1а§о Гагїага 
Б.», брандушки «тс.», схв. брндуша 
«шафран», брн^ушка «тс.»; — пов’яза¬ 
не в якийсь спосіб з етимологічно не¬ 
ясним рум. Ьгїпсій^а «шафран, Сгосиз; 
дикий шафран, Со(сЬісит аиіитпаїе 
Б.»; можливий зв’язок з укр. бриніти 
«червоніти», р. [бриндеветь] «блищати»; 
припущення про слов’янське походжен¬ 
ня румунської форми (ЗсЬеІисІко 127) 
потребує додаткової аргументації.—Уіп- 
сєп2 8; УгаЬіе Ношапозіауіса 14, 134; 
Габинский Вост.-сл.-молд. взаим. II 124; 
Сгйп]а1а 219, 438; МасЬек Лт. гозії. 
272—273; БЕР І 74, 77; Младенов 
44; Зкок І 214—215; Засіп.— Аііг. 
У\УЬ. І 438—439; ББКМ 94; Сіогапезси 
104. 

[бриндякі «вартовий при фінансах» 
Ж; — очевидно, пов’язане з *бринда 
«коштовність, прикраса», що мало бути 
тотожним п. Ьгупба «тс.».— Див. ще 
бриндувати(ся). 

бринза «овечий сир», [брйндза, 
брйндзя] «тс.», [бриндзяник] «коржик з 
бринзою», [бриндзянка] «бочонок для 
зберігання бринзи», [брйндзити] «ро¬ 
бити бринзу», ст. брйндзя (XVIII ст.);— 
р.бринза, [брьіндза],бр.бр&нза, п. Ьгуп- 
сіга (з XVII ст.), ч. Ьгупга (з XVI ст.), 
слц. [Ьгупсіга] (з XV ст.), болг. бргндза, 

схв. ст. Ьгеп^е «волоський сир» (1370); — 
запозичення з східнороманських мов; 
молд. брьінзз «сир, бринза», рум. Ьгіпга 
«тс.» переконливої етимології не має; 
гаданий зв’язок з назвою місцевості 
Вгіепг (у Швейцарії) тепер заперечує¬ 
ться (\У§сікіе\уіс2 МРІ І 289); вважа- 
єтьсяV праєвропейським словом (МасЬек 
Е5ІС 70—71; Вгйскпег 43; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 205); виводиться також (£аЬеі 
Кеу. ЗЬкобга 126) від алб. (рег)ЬгепсІеза-і 
«нутрощі; внутрішня оболонка шлунка 
ягняти, використовувана для виготовлен¬ 
ня сиру», пов’язаного з Ьгепба «всере¬ 
дині».— Дзендзелівський Терит. діал. 
86—87; Акуленко 138; .Кобилянський 
Гуц. гов. 82; ЗсЬеІисІко 128; Шаро- 
вольський 36. заходозн. 60; УгаЬіе 
Котапозіауіса 14, 134; Фасмер І 223; 
Преобр. І 48; ЗСБМ І 391; БЕР II 83; 
Засіп.— Аііг. УЧУЬ. 1439—440; Вегп. І 
93; Нерознак 207; Кпіегза і 09. 

бриніти «цвісти, красуватися, чер¬ 
воніти, достигати; блищати; [робитися 
ледве помітним]», [бреніти] «тс.», [бро- 
нити] «золотаво ясніти» Я, Іброніти] 
«дозрівати», [брйнявий] (про зрубану 
смереку, що почала вже червоніти); 
«перестиглий» Шух; —р. бронеть «світ¬ 
літи; виблискувати жовтим, сірим, чер¬ 
воним кольором; [(про овес) достигати, 
наливатися, біліти, сивіти]», [брунеть, 
брьтеть] «тс.», заст. брдньїй «білий, 
світлий», [бронь] «спілий колос, переваж¬ 
но вівса», [брунь, брон, броня, брона, 
брбнка] «тс.», др. броньїи «білий, біло- 
сірий, сірий, буланий» (про коня), бро- 
нии «тс.», п. Ьгопу «гнідий», ч. Ьгйпа 
«білий кінь», ст. Ьгопу «білий», слц. Ьго- 
піеі’ «червоніти, достигати», слн. [Ьги- 
п§іі] «достигати, буріти»;— очевидно, 
псл. *Ьгопь, *Ьгопеіі, можливо, також 
*Ьпьпеіі, Ьгупеіі, пов’язані з іє. *ЬЬг- 
/ЬЬег- «блискучий, блідо-коричневий», 
*ЬЬгоп- «тс.»; — найближче споріднене 
або двн. Ьгйп «блискучий, коричневий», 
лит. Ьегаз «гнідий», гр. фароуєі (Засіп.— 
Міг. УДУЬ. І 151—153; Вегп. І 87; Бі- 
беп Зіисііеп 68, ТосЬаг. Зі. 9; К1и£е— 
Міігка 97), або дінд. ЬгасІЬпаЬ «рудува¬ 
тий, буланий» (Преобр. І 46; Срезнев- 
ский І 180; Ріск І 93; ЗігасЬап ВВ 20, 
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26; ЗсЬиІхе К1. ЗсЬг. 112; Ьое\уепіЬа1 
7; ІЛіІепЬеск 192; Тгаиішапп 35; Мауг- 
Ьо1егІІ451).— Филин Образ, яз. 208— 
209; Фасмер—Трубачев І 217; Вегіа] 
Е35І І 49; ЗССЯ 3, 41—42; Негпе 106— 
107; Топоров І 254—255; Рокогпу 136— 
137.— Пор. бобер, брунатний. 

[бриснувати] «обгризати, об’їдати, 
облуплювати кору» Ва; — р. [брбснутьІ 
«обривати головки льону, обшморгувати 
коноплі; збирати ягоди», др. бр-ьснути 
«брити, голити», обрьснути «обстригти, 
обрізати», обргсти «постригти, пого¬ 
лити», болг. бр'ьсна «брию», бр7>ша 
«тру; стираю», схв. брйсати «стирати, 
витирати», слн. Ьі^заіі «торкатися, зачі¬ 
пати», стел, врьісдти «шкребти»; — псл. 
*Ьгьз-, паралельне до Ьгуз-, Ьгиз- 
(<*Ьгоиз-), пов’язане з укр. [броейти] 
«кидати; відкидати», брус «точильний 
камінь»; — споріднене з лит. Ьгйкіі 
«тіпати льон», лтс. Ьгисіпаі «струшува¬ 
ти».— Ващенко 9; Шанский ЗСРЯ І 2, 
201; Фасмер І 218; ЗССЯ 3, 55—57,— 
Див. ще брус1.— Пор. броейти. 

[брись1] «кличка собаки», [брйсько] 
«те.; великий дворовий пес, дворняга 
ВеЛ; бульдог ВеБ»; — очевидно, запози¬ 
чення з польської мови; п. Ьгуз «ма¬ 
лий англійський дог; (перен.) грубіян, 
хам, простак», Ьгузіо «тс.» походить від 
Ьгуіап «порода великих собак», якому 
відповідає укр. британ «тс.; бульдог».— 
Вгйскпег 43; 5\У І 216.—Див. ще 
британ. 

[брись2] (вигук, яким проганяють 
котів) Я, ЛЧерк, [брйськи] «тс.» ЛЧерк, 
[бризь\ (вигук, яким відганяють ягнят) 
Мо, [брусь] (вигук, яким відганяють 
овець) Мо, [бри(-гайда)] «тс.» Мо; — р. 
брьісь (вигук, яким відганяють котів), 
юрьіс], бр, [брись] «тс.»; — давнє утво¬ 
рення афективного характеру, спорідне¬ 
не з тпрусь і, можливо, з бир, бр; припу¬ 
щення звуконаслідувального походжен¬ 
ня (Преобр. І 48; ЗСБМ 1 392; Фасмер І 
223) позбавлене підстав; малоперекон- 
ливе виведення р. брьісь від дієслів 
[брьіснуть] «прогнати кота», бросать, 
брикать, брьізгать (Шанский ЗСРЯ І 
2, 205).— Пор. бир, тпрусь. 

Ібрись-брись] (вигук для скликання 
овець, ягнят) Мо, Ібриць-бриць Дз, 

брйшка-брйшка Дз, брйшки-брйшки Дз, 
брі-брі Мо, брішка-брішка ЛЧерк, 
брусь-брусь Л, брушки-брушки Л, дріиі- 
ки-дріїики ЛЧерк] «тс.»;—результат ви¬ 
дозміни вигуку бир-бир «тс.», можливо, 
під впливом фонетичної форми вигуку 
брись, яким відганяють котів.— Див. 
ще бир. 

Ібрйта] «полотнище; штука полотна 
у три пілки Пі», [брит] «пілка», ст. 
(пять) брити (XVIII ст.); — п. Ьгуі 
«полотнище, пілка; ширина тканини, 
сукна, землі», [Ьгеі, Ьгуіа, Ьгеїа] «тс.»;— 
запозичено, мабуть, через польське по¬ 
середництво з німецької мови; н. Вгеііе 
«ширина тканини; полотнище» пов’язане 
з Ьгеіі «широкий», свн. двн. Ьгеіі, 
днн. дфриз. Ьгєсі, гол. Ьгеегі, дангл. 
Ьгасі, англ. Ь'гоасі, дісл. ЬгеіЗг, гот. Ьгаі- 
фз «тс.», дальші етимологічні зв’язки 
яких залишаються неясними.— Шелудь- 
ко 22; Тимч. 141; Вгйскпег 43; 5\У І 
216; К1и§е—Міігка 98. 

британ «бульдог, порода великих со¬ 
бак», ст. британами (ор. в. мн, 1728); — 
бр. [брьітан]', — очевидно, запозичення 
з польської мови; п. Ьгуіап (з XVII ст.) 
«тс.» утворене від географічної назви 
Вгуіапіа.— Тимч. 141; КісЬЬагсІі 37; 
Вгйскпег 43; І 216.— Див. ще бритт. 

Ібритваль] (у гончарів) «тигель, гор¬ 
щик для плавлення олова»; — неясне. 

[бритванник] (бот.) «вовча лапа, 
Тгоіііиз еигораеиз Ь.» Ж, ВеЗн, [брет- 
ванник ВеЗн, бретвінок Мак, брецьві- 
нок Мак, бертвінок Мак) «тс.»; — пере¬ 
конливої етимології не має. 

брити, [брйтвати, брйтвити Я, 
брйтити], брйтва, [брйтвиці] «прилад 
для бриття», брйтовка, бритбвниця 
«скринька для бритв», [брить] «гостро¬ 
та; лезо» Ж, [брич] «бритва», [броякаХ 
«чоловік, який не вміє бритись чи бриє¬ 
ться погано» Мо, [брйвий] «бритий» Я, 
бритв' яний, брйючий (політ), [вйбри- 
читися] «поголитися» Ж; — р. брить, 
брйтва, бр. брьщь, бритва, др. брити, 
бритва, бричь, п. Ьггуі\уа, [Ьггуіе\у], 
ч. Ьґііі, ЬгІІУа, Ьгіі «вістря», слц. Ьгііуа, 
Ьгііієу, вл. Ьгііе], [Ьгііуа], нл. Ьгіі\уа, 
Ьгіі\ує], болг. [брйя] «брию», [брйча] 
«тс.», 1брич] «бритва», [брйтва] «склада- 
ний ніж», м. бричи «бриє; обдирає», 
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бритт бричка 

брич «бритва», бритва, схв. брй]ати, 
брйчити, бритва, брй]йч «бритва», брич 
«тс.», слн. Ьгїіі, Ьгііеу, ЬгЦуа, р.-цсл. 
Брити, БрИЧК «бритва», Бритаа «ТС.»; — 

псл. Ьгііі «різати чимось гострим», 
пов’язане з іе. *ЬЬег- «терти, скребти, 
різати», *ЬЬп-, *ЬЬгеі-; — споріднене з 
дінд. ЬЬппаіі «поранить», ав. раігіЬп- 
паііі «обрізує кругом», ЬгоіОга- «лезо», 
перс. Ьигпсіап «різати, стригти», фрак. 
ррїЛшу «цирульник», лат. їгіаге «розри¬ 
вати», лит. Ьгегіі «дряпати, шкрябати, 
скребти», дірл. ЬгіззісІ «розбитий», брет. 
Ьгеза «битися»; очевидно, сюди ж алб. 
Ьгіїті і раге «вересень» (букв, «перший 
місяць жнив»), Ьгііті і сШе «жовтень» 
(букв, «другий місяць жнив»); мабуть, 
алб. Ьгізк «бритва» походить від болг. 
[брйч'ьк, брич]-, запозиченням із слов’ян¬ 
ських мов вважається також і лит. 
Ьгііуа.— Шанский ЗСРЯ І 2, 198; Фас- 
мер—Трубачев І 213; Преобр. І 45—46; 
Горяев 28; 51ашзкі І 47; Вгйскпег 46; 

МасЬек Е5ЛС 74; 5сЬизіег-5е\ус РгоЬе- 
Ьеіі ЗО; БЕР І 79; Георгиев Бьлг. етим. 
и оном. 10; Младенов 45; ЗССЯ З, 31— 
32; 51. ргазі. І 380—381; Засіп.— Аііг. 
У\УЬ. І 414—415; Вегп. І 94; Мікі. ЕЧУ 
44; Мйііі.— Епсіг. І 333; Зкагсігіиз 46; 
Ле§егз 2151РЬ 27, 89—103; Ког\уас1о\узкі 
АУР II 119; ОІгєЬзкі К2 75/3—4, 207— 
210; 78/1—2, 207—208; Меуег Е\У 48— 
49; ВВ 20, 124; ВагіЬоІотае 972; ІЛіІеп- 
Ьеск 207; МаугЬоїег II 532—533; Роког- 
пу 166—167; Регззоп Веііг. 781—782; 
ЛоЬаппеззоп 635; Угіез АЕ\У 56.— Пор. 
брид. 

бритт, британець, бретонець, ст. 
Британія (XVII ст.), в... Британском-ь 
(1665);— р. бритт, бретбнец, бр. брьіт, 
бретбнец, п. Ьгуіапіес, Ьгеіопсгук, ч. 
Вгіі, Вгеіопес, слц. Вгіі, Вгеіопес, 
вл. Вгііапї)а, Ьгііізкі, нл. Вгііапзка, 
болг. британец, заст. брити, схв. Бри¬ 
танка, слн. Ьгііапзкі; — запозичення з 
англійської мови; англ. Вгіі, Вгеіі, 
дангл. Вгеі засвоєне з мови бриттів; 
англ. Вгііоп, сангл. Вгеіоп через фр. 
ст. Вгеіоп зводиться до лат. Вгіііопет, 
зн. в. від Вгіііо «бритт»; англ. кімр. 
ВгуіЬоп, як і лат. Вгіііо, дангл. Вгеі, 
походять від дкельт. *Вгіііо, первісне 

значення якого було «шумний, буйний, 
бунтівний», потім «войовничий, воїн, 
боєць».— Фасмер І 214; КДеіп 198, 201, 
205; Рагігісі^е 59—60; СЬашЬегз 51, 52. 

брйця (бот.) «мишій сизий, Зеіагіа 
§1аиса (Б.) Р. В.; [куряче просо, Рапі- 
сишСги5§а1Іі Б. Мак; березка, Сопуоі- 
уціиз агуепзіз Б. Мак; трава, яка сте¬ 
леться по землі Ва]»; — р. [брйца] «ми¬ 

шій сизий; куряче просо; китник, лисо¬ 
хвіст, Аіоресигиз Б.», бр. [брьща] «ку¬ 
ряче просо», п. ст. Ьггуса «сорт проса», 
болг. [брйцаІ «сорт пшениці», схв. [Ьгіса] 
«тс.»; — очевидно, псл. *Ььгіса, похідне 
від *Ььгь, якому відповідає укр. бор «різ¬ 
новид проса»; припущення про спорід¬ 
неність із фрак. |3рі£а «вид зернової 
рослини» (Младенов 45) необгрунтова¬ 
не. -Фасмер 1215,193; ЗСБМІ 393; БЕР 
І 79; ЗССЯ 3, 125; 51. ргазі. 1 465; 
5абп. — Аііг. УЧУЬ. і 395—396; Вегп. 

I 110.— Див. ще бор. 

бричка1 «легкий візок для їзди», 
брйка «хура»; — р. бричка, брйка, [брй- 
ка], бр. брьічка, ч. Ьгуска, ргуска, слц. 
Ьгіска, Ьгуска, болг. брйчка; — запози¬ 
чення з польської мови; п. Ьгусгка, 
Ьгусгупа, Ьгука, каш. [Ьгіска] виво¬ 
диться (через н. ВігиізсЬе «двоколісний 

тарантас») з іт. Ьігоссіо (Ьагоссіо) «дво¬ 
колка», що походить від лат. Ьігоіа, 
утвореного з основ прислівника Ьіз 
«двічі» і іменника гоіа «колесо» (Шелудь- 
ко 22; Шанский ЗСРЯ І 2, 198—199; 
Преобр. І 46; 51а\узкі І 45; МасЬек 
Е5.ІС 46; Вьгленов БЕ 3, 237—238; 
Младенов 45; БЕР І 79; Вегп. І 93); 
помилковим є пов’язання п. Ьгука 
(з XVIII ст.) з фр. Ьгеак (з 1859), що 
походить від англ. Ьгеак «англійська 
коляска» (Фасмер І 215; АУагіЬиг§ РЕАУ 
І 508), а також з н. РгіізсЬе «дошка» 
(Вгйскпег 43; НоІиЬ—Кор. 78; 5айп.— 
Аііг. УЧУЬ. і 436).— КісЬЬагсІІ 37; ЗСБМ 
I 393.— Див. ще бї-, ротор. 

[бричка2] (бот.) «подорожник, Ріап- 
іа£оБ.»Мо; — не зовсім ясне; можливо, 
пов’язане з брйця (через певну зовніш¬ 
ню схожість густого колосовидного су¬ 
цвіття відповідних рослин) або з брйчка1 
(із стебел подорожника діти плетуть 
іграшки в вигляді брички). 
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[бришкати] «хвастати, заноситися, 
чванитися, вередувати»; — не зовсім яс¬ 
не; можливо, пов’язане з брйкати «дри¬ 
гати, хвицати; норовитися, капризу¬ 
вати, зазнаватися»; може бути зістав¬ 
лене і з брехати. 

[брідняукаі «ропуха» ЕЗб ЗО, 336; — 
не зовсім ясне; можливо, пов’язане з 
[бріднявий] «грузький, заболочений»; 
може бути зіставлене і з бридкйй, брид. 

брова Г, Ж, [брива ВеБ, бйрва Ж], 
бровань «з великими бровами», бровеня, 
бровко «кличка пса з великими бровами», 
бровастий, броватий, міжбрів'я, над- 
брівник «дівочий головний убір», над¬ 
брів'я, надбрівний, [оберво] «брова» Ж, 
Іобирвй] «брови» Ж; —,р. бровь, бр, 
брьівб, др. брТ)вь, брьі, обривь, п. Ьге\у, 
род. в. Ьпуі, ч. слц. Ьгуа «вія», слц. 
оЬгуа «брова», вл. Ьго\укі, Ьгри'ка, по- 
лаб. Ьгйуоі (Ьгауаі) наз. в. мн. «брови», 
болг. Іб'ьрва] «брова, вус», схв. обрва 
«брова», слн. оЬгу, оЬ?уа, Ьгу, стел, 
вр'квь «брова»; — псл. *Ьгу, род. в. 
Ьгьує, що походить від іе. *ЬЬгЯ-, 
*ЬЬгеи-, *оЬЬги-,*оЬЬгеи-; —очевидно, 
пов’язане з псл. *Ьгьу-, *Ььгу- «колода; 
стовбур, кладка», укр. [бер] «кладка», 
[бервенб] «колода»; — споріднене з лит. 
Ьгиуїз «брова», прус. шиЬгі «вія», дінд. 
ЬЬгйЬ «брова», ав. Ьгуаі-,* перс. аЬгП, 
ЬапЗ, гр. 6фри£, дмакед. офройтєд, 
ірл. Ьгцаб (род. в. дв.), дангл. Ьгй, 
дісл. Ьгйп «тс.», Ьга «вія», двн. Ьга\уа 
«брова», Ьга(Ьа), тох. А рапуап-, тох. 
В раг\уапе «тс.».— Критенко Вступ 507, 
542; Шанский ЗСРЯ І 2, 199; Фасмер І 
215; Преобр. І 46; Горяев28—29; 81а\уз- 

кі І 42; Вгііскпег 40; МасЬек Е5ЛС 70; 
БеЬг-ЗрІашпзкі—Рої. 50; БЕР І 101; 
5кок І 222; ЗССЯ 3, 63—64; 81. ргазі. 
І 403; Засіп.— АіЬ. У№. І 450—453; 
Вегп. І 91—92; Тгаиітапп 38; Рокоту 
172—173; Регззоп Веіїг. 17; ЗрееЬі 162; 
МаугЬоїег II 534—536; Угіез АЕ\\/ 51 — 
52; Кгеізсктег 31, 336; ЗсЬтісІі К2 
32, 330; Зоїтзеп К2 34, 549.— Пор. бер, 
білобрйсий. 

бровар «пивоварня; робітник пиво¬ 
варні, броварник» СУМ, Ж, [броварни¬ 
ця] «пивоварня», броварня «тс.», бровар¬ 
ник, [броварити], ст. бровара род. в. 

одн. (1456);—р. [броварня] «пивоварня», 
бр. бровар «пивовар», п. Ьгом/аг «пиво¬ 
варний завод, броварня; бровар», ст. 
Ьгоу/агпіа, Ьго\уагг «пивовар», нл. Ьги- 
\уаг; — давне запозичення (мабуть, че¬ 
рез польське посередництво) з німецької 
мови; свн. Ьгои\уег «пивовар», Ьгіїшег, 
нн. Ьгшуєг, нвн. Вгаиег «тс.», Ьгаиеп 
«варити» споріднене з нвн. Ьгаіеп «сма¬ 
жити».— Шелудько 23; КісЬЬагбі 37; 
Фасмер І 215; Потебня РФВ І 262; 
ЗСБМ І 379; Вгііскпег 42; 3с1іизіег-3е\ус 
РгоЬеЬеїі 34; Засіп.— Аііг. У\УЬ. І 442; 
Вегп. І 88; К1и§е—Міігка 96, 102.— 
Див. ще братван. 

бровка «підвищення, край канави, 
кромка з випуклим обідком»; — запо¬ 
зичення з російської мови; р. бровка 
є суфіксальним утворенням від бровь. — 
Шанский ЗСРЯ І 2, 199; Горяев 28— 
29.— Див. ще брова. 

бродити, бродйсько, бродня, брб- 
дом, бродяга, бродяжити, бродяжни¬ 
цтво, бродАк, бродічий.— Див. брести. 

[брбїти] «колобродити, пустувати, 
витворяти; чинити всупереч законам, 
грішити Бі», [броїтися] «ввижатися», 
[пробрбїтися] «завинити; Наколобро¬ 
дити» Г, Пі;—р. [бройть] «торкати, 
ворушити, рити», бр. [брдіць] «пустува¬ 
ти», п. Ьгоіс «пустувати, витворяти; 
[говорити!; (ст.) робити, виконувати; 
робити безладдя», ч. Ьго]іІі «неспокійно 
триматися», ст. Ьго]ііі зе «тс.», слц. Ьго- 
]'іі' (ргоіі піесоши) «боротися з чим- 
небудь, виступати проти кого-небудь», 
вл. ЬгоДс «марнувати», нл. Ьго|з «тс.; 
розсипати», Ьго]'з зе «мотатися», болг. 
броя «лічити», м. брои, схв. брд]‘шпиТ 
слн. Ьго]'ііі, с.-цсл. вроити «тс.»—псл. 
ЬгоДіі, каузатив від Ьгіїі (пор. ро]Ш: 
рііі; §по]іІі: §пііі; §оіііі : гіі\) з пер¬ 
вісним значенням «різати» (пор. п. 
тіесг Ьгоі, [тіесг Ьгоі^су]; південно¬ 
слов’янське • «лічити» вторинне від 
робити надріз, карб»); значення «вви¬ 
жатися» у слова [броїтися] є, очевид¬ 
но, результатом видозміни значення 
«ворушитися, ритися» (пор. р. і ч. ст.); 
пов’язання з псл.’ *Ьог]д, *ЬогІі «боро¬ 

ти» або з гр. лорфорсо «неспокійно ру¬ 

хаюсь» (МасЬек ЕЗ.ІС 68) сумнівне.— 
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брок бронй 

Зіашзкі І 43; Вгйскпег 41, 46; НоІиЬ— 
Кор. 77; БЕР І 81; ЗССЯ 3, 38—39; 
51. рга$1.1 384—386; Засіп.— Аіїх. \ЛУЬ. 
! 414—417; Вегп. І 94.— Див. ще брити. 

{брок 1 «кусок заліза, дрібний шріт» 
Ж, Ібрдкі] (мн.) «кульки, дріб» ЕЗб 
ЗО, 336, ст. броки (наз. в. мн.) «дрібний 
шріт» (1679); — п. Ьгок «дріб, шріт», 
ч. Ьгок «дробина», слц. Ьгок «дріб»; — 
мабуть, через польське посередництво 
запозичено з німецької мови; нвн. Вго- 
скеп «кусочок,крихта; уламок,осколок», 
свн. Ьгоске «тс.» пов’язане з дієсловом 
ЬгесЬеп «ламати».— Тимч. 143; Вгііск- 
пег 41; НоІиЬ — Кор. 77; МасЬек ЕЗЛС 
68; К1и£е — Міігка 101.— Див. щебреш. 

брокат «французька парча»; — р. 
болт. бр. ст. брокат, п. вл. Ьгокаі, ч. 
слц. слн. Ьгокаі, м. брокат, схв. бро¬ 
кат; — через польське і німецьке по¬ 
середництво (нвн. Вгокаї «парча») за¬ 
позичено з італійської мови; іт. Ьгосса- 
1о «тс.» є дієприкметником від дієслова 
Ьгоссаге «в’язати, вишивати», яке разом 
з Ьгосса, Ьгоссо «паросток, пагонець; 
голка» походить від слат. Ьгос(с)аіиш, 
Ьгосаі, утворених від лат. ЬгоссЬиз «ви¬ 
сунутий уперед; вишкірений», яке виво¬ 
диться з кельтських мов: дірл. Ьгосс 
«борсук», кімр. корн. ЬгосЬ, брет. 
Ьгос’Ь, гал. Вгос(с)ота£о «тс.», *Ьгоссоз 
«вістря, кінчик; вершина; гострий», гал- 
ло-романське *Ьгосса; висловлено та¬ 
кож думку (Ваііізіі—Аіеззіо 600—601) 
про етруське походження цього латин¬ 
ського слова.—СІС ПО; Фасмер І 216; 
Смирнов 66; Вгйскпег 40—41; КораІІпзкі 
143; МасЬек ЕЗЛС 68; Ву]акли]а 133; 
ШаМе—Ноїт. І 116; Егпоиі—МеІПеІ 
І 76. 

бром, броміди, бромистий; — р. бр. 
болг. м. бром, п. вл. Ьгот, ч. слц. слн. 
Ьгот, схв. брдм\ —запозичення з фран¬ 
цузької мови; фр. Ьготе «бром» утворено 
на основі етимологічно неясного гр. 
Ррйцої; «сморід».— СІС ПО; Волков 52; 
Фигуровский 58—59; ІИанский ЗСРЯ І 
2, 199—200; Горяев 29; КораІІпзкі 144; 
БЕР І 80; Вуіакли]а 133; Оаигаї 115; 
ВІосЬ 103; Ргізк І 275; Воізасц 136. 

бронза, [брбндза); — р. бр. м. брбн- 
за, п. Ьгопг «бронза; коричневий колір», 

Ьхцг, ч. слц. Ьгопг, болг. бронз, схв. 
бронза, бронза, слн. Ьгопза;—запозичено 
з французької мови, можливо, через ні¬ 
мецьке посередництво (н. Вгопге); фр. 
Ьгопге пов’язане або з назвою міста 
Вгшкіізіит (у Калабрії, де, за перека¬ 
зом, були бронзові заводи), або з перс. 
Ьігіп] «мідь», рігіп§, рігіп] «тс.»; при¬ 
пускається також можливість італій¬ 
ського посередництва (іт. Ьгопго) при 
виведенні фр. Ьгопге від цих (або й де¬ 
яких інших) джерел.— СІС 110; Шан- 
ский ЗСРЯ І 2, 200; Фасмер І 217; Пре- 
обр. І 46; Горяев 29; Вгйскпег 41; Ма¬ 
сЬек Е5.1С 68; БЕР І 80—81; Засіп.— 
Аііг. УІУЬ. І 440; К1и£е— Міігка 102; 
раигаі 116; ВІосЬ 103; Раї к—Тогр 105; 
ЬокоізсЬ 132—133. 

бронїти — див. бриніти. 
бронх, бронхіт, бронхіальний; — р. 

бронх, заст. бронхия, бр. бронха, п. 
ЬгопсЬу (мн.), ч. слц. ЬгопсЬиз, болг. м. 
бронхи (мн.), схв. брднхи}е, слн. Ьгоп- 
Ьиз, ЬгопЬі]; — запозичення з німецької 
чи французької мови; н.ВгопсЬе «бронх», 
фр. ЬгопсЬе «тс.» походять від слат. 
ЬгопсЬіа, яке відповідає неясному гр, 
Рро^х0? «горло, дихало, трахея».— СІС 
ПО; ИІанский ЗСРЯ І 2, 200; Оаигаї 
115—116; ВІосЬ 103; КораІІпзкі 144; 
Ву]акли)'а 134; БЕР І 81; Воізасц 132, 
134; Ргізк І 264—265. 

броня1 «панцир, лати, захисна об¬ 
шивка; [зброя]», бронь «тс.», броньо¬ 
вик, бронювати; — р. броня, [броня], 
бронь, бр. болг. броня, др. бргня, 
броня, п. ст. Ьгпіа, Ьгопіа, ч. Ьгп, слц. 
Ьгпепіе, вл. Ьгопска «зброя; панцир, 
лати», стел. вр*ьшА (мн.);—псл. Ьгь- 
п]’а, запозичене з германських мов; гот. 
Ьгипіб «броня, панцир, лати», двн. Ьгип- 
]а, Ьгиппа «тс.», дангл. Ьгиппіа «нагруд¬ 
ник» запозичені з кельтських мов; пор. 
дірл. Ьгиіппе «груди», споріднене з 
нвн. Вгизі «тс.»; остаточно не розв’яза¬ 
не питання про зв’язок з болг. бранка 
«невеликий обруч», схв. Ьгп]іса «кільце, 
що вставляється тварині у ніздрю; се¬ 
режка»; прус. Ьгипуоз, лтс. Ьгицаз мог¬ 
ли бути запозичені, як із слов’янських, 
так і з германських мов (Ва£а КК II 92; 
МйЬІ.— Епдг. І 340; Тгацішапп 38).— 
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броня бросква 

Шелудько 23; Львов Лексика ПВЛ 
296—298; Шанский ЗСРЯ І 2, 201; 
Фасмер—Трубачев 1 217—218; Горяев 
29; МасЬек Е5ЛС 67; БЕР І 81; 5кок І 
215; ЗССЯ 3,55; Мартьінов Сл.-герм. взаи- 
мод. 58—60; 51. ргазі. І 398; Засіп.— 
Аііг. УУ^Ь. і 449—450; Кірагзку ОБО 
230—231; Кікіпіскі Ргазі. II 77, 107; 
Вегп. І 90; Мікі. ЕУ/ 23; МеіІІеі К51 
2,60; Соболевский ЖМНн 1911, травень 
162; ІЛпЬе^аип В5Б 48, 96; Кіи^е—МІІ2- 
ка 105; Ееізі 107—108; Угіез АЕ\¥ 62; 
ЛбЬаппеззоп 637. 

броня2 «закріплення чого-н. за кнм- 
н.; документ про закріплення», бронь 
«тс.»; —бр. броня; — запозичення з росій¬ 
ської мови; р. бронь «тс.» виникло як 
результат переосмислення броня «пан¬ 
цир, лати», бронь «тс.».— Шанский ЗСРЯ 
І 2, 201.— Див. ще броня1. 

Ібросйти] «кидати, відкидати» Ж> 
[броснути] «кинути, залишити» (непри¬ 
ємну роботу тощо) Ме, [бросок] «тон¬ 
кий мотузок, за допомогою якого під¬ 
німають і опускають на тросі парус» 
Дз; — р. бросать «кидати», [брдснуть] 
«збивати руками дзвіночки і головки 
льону, конопель»; — характерний лише 
для російської мови і окремих західно¬ 
українських говорів результат видо¬ 
зміни значення «обшморгувати, обби¬ 
вати, обчищати (насіння, гілки тощо)», 
яке зберігається в [бриснувати]; псл. 
*ЬгьзШ «скребти, терти», *ЬгузаІі від 
іє. *ЬЬгейк-, *ЬЬгйК-; від іншого ва¬ 
ріанта цієї ж основи з велярним к по¬ 
ходить р. [брокать] «кидати», [брукать), 
схв. бркати «тс.», лит. ЬгаіХШ «вити¬ 
рати, проводити (рукою); тіпати», лтс. 
Ьгикі «відламувати; відпадати».— Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 2, 201—202; Фасмер— 
Трубачев І 218; Преобр. І 46—47; ЗССЯ 
З, 55—57; 51. ргазі. І 398—399; 5абп.— 
Аііг. У\УЬ. І 216—218.— Див. ще 
брус1.— Пор. бриснувати. 

[броскай] «жаба» Мо;—запозичення 
з молдавської мови; молд. броскбй «са¬ 
мець жаби» пов’язане з броаскз «жаба», 
рум. Ьгоазсй «жаба, черепаха», що ра¬ 
зом із фр. ст. ЬгиезсЬе «жаба», сар- 
дінськ. Ьгисіи, ісп. ЬгіДи «тс.» зво¬ 
дяться до етимологічно не зовсім ясно¬ 

го слат. Ьгизсиз «різновид жаби», яке 
(якщо його не об’єднувати з гизсиз 
«жаба», як, наприклад, у Егпоиі Е1. 
(Паї. Іаі. 128) походить від герм. Ігозк 
«жаба» (двн. дат. англ. Ігозк, свн. 
угозсЬ, дісл. ігозкг, нвн. РгозсЬ, пгерм. 
*ігизка-), спорідненого з р. гіршать 
«стрибати, скакати».— УгаЬіе Рота- 
позіауїса 14, 134; БЕРМ 94; РизсагІи 
18; Рокоту 845—846; \УаМе—Ноіт. 
І 117; Юи£е—Міігка 220; Угіез АЕШ 
144; ЛбЬаппеззоп 544.— Пор. плигати. 

[броскваї (бот.) «персик, Регзіса уні- 
£агіз Мііі.» Мак, [броскеина Мак, броск- 
вйня Ж, бросков Мак, брусквйна, 
брусквйня Ж, брусвина Мак, бресквйня 
Ж] «тс.», [брескйня] «тс.; абрикос», 
[бресква1 «тс.» Я, Мак, [брувйна] «су¬ 
шені персики, шептала», [бросквйння 
Я, броскйння ЯІ «тс.», [боросква1 «аб¬ 
рикос», [бряскин] «тс.» Пі, [брувйнячий] 
«із сушених персиків», ст. бросквин 
(род. в. мн.) «персиків» (1595); — р. 
[бросквйна, брусквйна]у п. Ьг2озк\уіпіа, 
Ьг20зкіе\у, [Ьгозкіе\у], ст. Ьггезкіпіа, 
Ьггозкіпіа, Ьгозкіпіа (з XV ст.), ч. Ьгоз- 
кеу, Ьгозкуоп, ст. Ьгезкеу, Ьгезкеу, 
слц. Ьгозкуа, Ьгозкеу, вл. Ьгезк, Ьгезка, 
[Ьгіозк], нл. [Ьгіазкеп], болг. прас¬ 
кова, праск(о)вица, м. бресква, праска, 
прасква, схв. бресква, [Ьгїзкуа, Ьгїзка], 
ргазкуа, ст. Ьгазкуа, слн. Ьгезкеу, Ьгезк- 
уа; — запозичення з середньолатин¬ 
ської мови (у східнослов’янські мови, 
в основному, через польське посеред¬ 
ництво); слат. регз(і)са «персик» (ша- 
Іиш регзісшп «персидське яблуко») по¬ 
ходить від гр. яєроїх^ «тс.», сгр. 
яєрстіхіоу; згодом у польській (як і в 
чеській) МОВІ форми з основою Ьгезк-, 
похідні від слат. ретз(і)са, змішалися з 
Ьгозку (Ьгозкіе\у, Ьггозкіе\у) «капуста» 
(від лат. Ьгазз(і)са «тс.»); українські фор¬ 
ми на бре-, очевидно, пов’язані з ч. ст. 
Ьгезкеу (РісЬЬагШ 36), форма [бороск¬ 
ва] — з уг. Ьагаск «абрикоса».— Фас¬ 
мер І 218; 51а\узкі І 46—47; Впіскпєг 
49; МасЬек Е5ЛС 68; Лгп. гозії. 178— 

179; 5ші1аиег Хазегес 26, 171; НоІиЬ— 
Кор. 77; Младенов 503—504; 5сЬиз1ег- 
5є\ус РгоЬеЬеІі 28—29; 5кок І 198— 
199; 51. ргазі. І 207—208; 5абп.— Аііг. 
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брбслива брочетан 

Ут. І 286—288; Кірагзку СБО І 120— 
122; Кпиіззоп ОБ 10—11; Вегп. І 51— 
52; 5кок КЕ5 7, 192; ЛУаІсІе—Ноїт. II 
291. 

[бросливаї (бот.) «персик, Регзіса 
уці^агіз МІІ1.»; — контамінована фор¬ 
ма з [бросква, брссквйна] «тс.» і слйва 
(див.). 

[брослина] (бот.) «персик, Регзіса 
уиі^агіз Мііі.»; — результат контаміна¬ 
ції форм [бросква, бросквйна] «тс.» і 
бруслина (див.). 

брость «брунька; зелень на дереві, 
гілля», [брост\ «брунька», [бростє] 

«брость» ВеБ, [вросток] «паросток» Ж, 
[бростйна] «брунька», [брусгп] «брость» 
ВеУг, броснатий, бростатися, бростй- 
тися, [бростувати, вйброст Ж), вй- 
бростити, [розбростйтися Ж1; — р. 
[брость] «брунька», п. [Ьгозс] (з укр.), 
слц. Ьгозі «брунька бука», болг. бржт 
«молоді паростки», м. брсгп, схв. брст 
«молоді паростки, молоде листя», слн. 
Ьгзі «брунька, паросток, лоза»; •— псл. 
*Ьгьз1ь < *ЬгйсМІ5 або *Ьгйз-1із; — 
споріднене з дангл. Ьгизііап «пускати 
паростки», Ьгеоіап «ламати», дісл. 
Ьгїоіа «тс.», двн. ргоз, свн. Ьгоз «брунь¬ 
ка, паросток», Ьгієзеп «відламувати 
гілки», Ьгозет «хлібна крихта», Ьгозе- 
те, нвн. Вгозате(п) «тс.»; можли¬ 
во, сюди ж лат. ігиіех «кущ, чагар¬ 
ник», їгиіісаге «відламувати гілки»; іє. 
*ЬЬгисі- (*ЬЬгеи-сІ-) «проростати, на^- 
брякати» або *ЬЬгеиз- «тс.», до якого 
зводиться й укр. [бррхо], р. брюхо; 
допускається також (ЗССЯ 3, 58) зв’я¬ 
зок з псл. *Ьгьза1і «обшморгувати, 
обривати»; зближення з борщ (Потебня 
РФВ 4, 216), з лат. їгопз «лоб» (Ре(г 
ВВ 21, 210) менш переконливі.— Фас- 
мер І 219; Преобр. І 47; БЕР І 84; 
5кок І 218; ЗССЯ 3, 57—58; 51. ргазі. 
І 400; Засіп.— Аііг. УДУЬ. І 448—449; 
Вегп. І 90—91; НоІіЬаизеп І 18—19, II 
34; Рокогпу 169,171; \Уі]’к ІР 24 , 235; 
^Уаісіе—Ноїт. 554. 

Ібротати] «загнуздувати» Ж; — р. 
бротать «тс.»; — результат перероз- 
кладу морфем дієслова *обротати, по¬ 
хідного від оброть.— Фасмер І 219; 
Ильинский РФВ 70, 274; РР 11, 194; 
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Вегп. І 92; Уаіііапі РЕ5 22, 9.—Див. 
ще оброть. 

[броч] (бот.) «марена красильна, Ри- 
Ьіа Ііпсіогит Б.» Ж, [бріч] «тс.; дрік 
красильний, Оепізіа ііпсіогіа її.», 
[брочник] «підмаренник м’який, Оаіішп 
шоііи^о», [броча] Мак, [брочка] «ше- 
рардія, ЗЬегагсНа» Ж, [брочйти] «фар¬ 
бувати, забарвлювати; рум’янити» Ж; — 
п. (з укр.?) Ьгосг «рідина, барва, фар¬ 
ба (заст.); марена красильна», Ьгосгус 
«обливати, кровоточити» (з XVII ст.), 
ч. ЬгоШі «бруднити, червонити, зали¬ 
вати (кров’ю)» (з 1400), ст. Ьгоіес «Ри- 
Ьіа ЬегЬа, корінь», болг. брощ, брожд, 
схв. броЬ «марена», брдТіити «фарбу¬ 
вати мареною, крапом», слн. Ьгбзс, 
Ьгос, Ьг^сіїі, стел, врвірь; — псл. 
*Ьго4]ь; — переконливої етимології не 
має; зіставлялося (Вегп. І 88, через те, 
що з коріння добувають червону фарбу, 
а квіти, листя, стебла дроку містять 
жовту фарбу), з гр. Ррбто? «застигла 
кров», (Зротоєїс «кривавий», рротбсо «роз¬ 
бризкую кров»; пов’язувалось (Когша- 
йо'усзкі Р51 2, 78—79; Зіисііа 32—34) 
з лтс. Ьгаказ мн. «кровотеча (під час 
пологів)»; виводилось також як запози¬ 
чення (Локі, іа^іс-РезЬсЬг. 485; Фас¬ 
мер І 220—221; БЕР І 81; 5кок І 215— 
216; ЗССЯ 3, 40—41) від лат. ЬгаЦеа 
«позолочені металеві пластинки», піз¬ 
ніше «пурпур» та ін.— Вісюліна—Кло- 
ков 214, 218, 299; Нейштадт 341, 515; 
51а\узкі І 42; Вгйскпег 40; МасЬек Е5ЛСІ 
68; 51. ргазі, І 388—389; Засіп. — Аііг. 
УЇУЬ. І 440—442; Вегп. І 88; Міізсії 
Нізі. р. зіоші. 72—76; МйЬІ.— Епбг. 
І 322; Таїсіє—Ноїт. І 109. 

[брочетан] (бот.) «плющ, Нейега Ье- 
ііх Б.» Мак, [бречитан] «тс.» Мак, [про¬ 
читай] «тс. Ж; копитень, Азагшп еиго- 
раеит Б. Мак»; — п. Ьггесгіап, Ьггезіап, 
ст. Ьггезгсгап, Ьггозїал, ч. Ьгесііап, 
ст. Ьгесїап, мор.-слц. [Ьгезіап, Ьезігап, 
Ьгезігап, Ьгесігеп], слц. Ьгесіап, схв. 
[брштан, брстан): —етимологічно не 
зовсім ясне; в якийсь спосіб пов’язане 
з болг. брі>шлян, [бгрчлен, брі>чляну 
бр^шлен], м. бршлан, бршлен, схв. 
брииьан, слн. Ьг!>3]ап «тс.», яке виво¬ 
диться (ЗССЯ 3,59—61) з псл. *Ьгьі>сь- 



брошка брудер 

Гапь/Ьгьзсьіепь, похідного від *Ьгьза- 
іі/Ьгьзкаіі «обривати» (як «обірване на 
корм»), можливо, також з укр. [берес- 
тень] «березка, Сопчоїуціиз агуєпзіз 
Ь.», бересклет, бруслйна «Еуопутиз», ч. 
Ьгзпеї «тс.»; зіставлення (Засіп.— Аііг. 
УМ). І 148—150) з псл. *Ьєгка, укр. 

берека, як і припущення (МасЬек Е5ЛС 
72; 4т. гозії. 153) про праєвропейське 
походження цих слів і зв’язок з лат. 
(Ь)пі5Сіі5 «колюча рослина, Ризсизаси- 
Іеаіиз Ь.», потребує переконливішої ар¬ 
гументації.— Вгйскпег ЗО; НоІиЬ — 
Кор. 79; БЕР І 84, 85; Младенов 47. — 
Див. иіе бруслина1.— Пор. бересклет. 

брошка; — р. брошка, брошь, бр. 
болг. брошка, п. Ьгозгка, Ьгозга, ч. 
Ьгог, Ьгоіе, слц. Ьгозпа, вл. Ьгсза, нл. 
Ьгоіа, Ьгог, м. броиі, схв. брош, броша, 
слн. Ьг6§а, Ьгозка; — очевидно, через 
російське і, можливо, німецьке посеред¬ 
ництво (пор. н. ВгозсЬе) запозичено з 
французької мови; фр. ЬгосЬе «брошка», 
як і іт. Ьгоссо «паросток, пагонець; 
голка», пров. ст. Ьгос«тс.», Ьгоса «брош¬ 
ка», зводиться до нар.-лат. Ьгосса «гол¬ 
ка, шпилька», що походить від ЬгоссЬиз 
«випнутий уперед, вишкірений» (про 
зуби), до якого зводиться й укр. бро¬ 
кат.— Шанский ЗСРЯ І 2, 202; Фас- 
мер І 219; Горяев 29; Вгйскпег 42; 
51. ^ууг. оЬсусЬ 95; НоІиЬ—Кор. 77; 
БЕР І 81; Младенов 45; Ву]акли]а 
134; К1и§е—Міїхка 102; ВІосЬ 102; Е>аи- 
гаі 115; ОатіІІ5сЬе£ 155.— Див. ще 
брокат. 

брошура, брошурувальник, брошуру¬ 
вальний, брошурувати, броширувати;— 
р.брошюра, бр. брашура, п. Ьгозгига, ч. 
Ьгогйга, слц. слн. Ьго^йга, вл. Ьгозигка, 
болг. м. брошура, схв. брошйра, бро¬ 
шура; — очевидно, через російське та 
польське і далі, можливо, через ні¬ 
мецьке посередництво (н. ВгозсЬйге 
«брошура», ЬгозсЬіегеп «брошурувати») 
запозичено з французької мови; фр. 
ЬгосЬиге «тс.» пов’язане з ЬгосЬег «зши¬ 
вати», похідного від ЬгосЬе «голка, 
шпилька, брошка».—СТС 110; Шанский 
УСНЯ І 2, 202—203; Фасмер І 219; 51. 
\ууг. оЬсусЬ 95; Вгйскпег 42; БЕР І 
81; Вуіаклиіа 134; К1и£е—Міігка 102; 

ВІосЬ 102; Баигаі 115.— Див. ще 
брошка. 

брояка, броякй — див. бруя. 
брр (вигук незадоволення, огиди, 

антипатії); — р. бр. брр, п. Ьгг, Ьги, 
ч. Ьг(г), слц. Ьг(гг), Іігчйї-), схв. Ср 
«тс.»;—очевидно, давнє афективне утво¬ 
рення; неясно, чи існує зв’язок з 
псл. Ьгу-й-, Ьги-й-, Ьгі-Ій]-, укр. 
брид, бруд. 

брувгіна, брувйнячий —див.бросква. 
бруд1 «нечистота», брудота, брудно¬ 

та, бруднйй, бруднуватий, [брудйти] 
Г, Ж, бруднйти, брудніти, [вйбрудок] 
«брудний осад; ранній викидень»; — 
р. діал. бр. бруд, п. слц. Ьгий, вл.. нл. 
Ьгисі(а), ч. ЬгшШі, мор. [ЬгисП; — оче¬ 
видно, псл. Ьги-й-ь-, спочатку «щось 
гостре, неприємне на смак» або «щось 
замазане», потім «гидота, бруд», пов’я¬ 
зане з Ьгібь «бридота» похідне від іє. 
*ЬЬег- «скребти, різати»; зіставляється 
також (ЗССЯ 3, 44—45) з лат. йе-іги- 
Іиш «варене сусло», фрак. (Зритеє 
((ЗроіЗтоє) «ячмінне пиво»; зіставлення з 
герм. *5тисІ- (нвн. ЗсЬшиіг «бруд») 

(МасЬек Е5ЛС 69) позбавлене підстав.■— 
Бузук ЗІФВ 7, 69—70; Фасмер І 219; 
51а\узкі І 44, 47; 4Р 31, 158—160; 
Вгйскпег 42; 5сЬизіег-5є\Ус РгоЬеЬеН 
32; 51. ргазі. І 390; 5айп.— Аііг. У\УЬ. 
І 214—216; Вегп. І 88; 5ресМ 163.— 
Див. ще брид, брити.— Пор. борода, 
борозна, борона. 

[бруд2] «борода» Л, [брудь] «тс.» 
Л, ст. бруду (род. в.) «поріст на обличчі 
чоловіка, що голиться» (1741); — р. 
[брудастьій] «зарослий шерстю (?); тов- 
стощокий з другим підборіддям», ст. 
бруди «бакенбарди», бр. [брудзь] «пу¬ 
шок, волосся на губах і підборідді», 
др. бруди «бакенбарди»; — очевидно, за¬ 
старіле східнослов’янське утворення; 
можливо, споріднене з борода або бруд 
«нечистота», брйти.— Шанский ЗСРЯ 
І 2, 203; Фасмер І 219; Горяев Доп. 1, 5; 
Виноградов Очерки 375. 

брудер «апарат для обігрівання пта¬ 
шат, виведених в інкубаторі»;— р. болг. 
брудер, бр. брудер; — через російське 
посередництво запозичено з англійської 
мови; англ. Ьгоойег «тс.» походить від 
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брудершафт бруква 

ЬгоскІ «виводок; висиджувати пташенят», 
спорідненого з дангл. Ьгбсі, гол. Ьгоесі 
«висиджування; виводок», нвн. Вгиі 
«тс.», похідними від того самого кореня, 
що й Ьгаїеп «смажити», Вгоі «хліб», 
ЬгйЬеп «обварювати».—СІС ПО—111; 
ССРЛЯ 1, 648; Кіеіп 198—199, 203; 
К1и§е—Міігка 105.— Див. ще бровар, 
фермент. 

брудершафт; — р. брудершафт, бр. 
брудершафт, п. ЬгисіегБгаГІ, болг. бру¬ 
дершафт, схв. брудершафт; —запози¬ 
чення з німецької мови; н. ВшсІегзсЬаїІ 
«братерство», ВгисІегзсЬай «тс.; брат¬ 
ство» утворені додаванням суфікса 
-зсЬаїі до основи іменника Вгисіег «брат», 
спорідненого з псл. Ьгаігь, укр. брат.— 
СІС 111; Шанский ЗСРЯ І 2, 203; Кора- 
Ппзкі 144; РЧДБЕ 123; Ву]аклиіа 134; 
К1и£е—Міігка 103.— Див. ще брат. 

[бружмель] (бот.) «бересклет, брус¬ 
лина, Еуопушиз еигораеа Б., уеггисоза 
Зсор.» Ж;—р. [бружмель, бружавель, 
брухмільХ, бр. [бружмель, бружамель, 
бружмень, бружмен, бружнеунік, бру- 
жель] «тс.»; — очевидно, пов’язане з п. 
ст. рггшіеі «тс.».— Див. ще бересклет. 

[брузумент] «позумент»; — не зовсім 
ясний результат видозміни форми позу¬ 
мент (див.). 

брук «мостова», бруківка, [бруковй- 
ця, бурк Ж, бурок, бурківка Мо, бур- 
кдвка) «тс.», Хбрукар] Ж, брукувати 
«мостити камінням», [буркувати] «тс.», 
ст. по бруку (1598), на бурку (1598), 
бруковати (1597), бурковали (1633); — 
бр. брук, брукаваць, п. Ьгик, [Ьигк], 
Ьгиком/ас, ст. Ьгик, Ьги§, Ьигк, Ьигд; — 
через польську мову запозичено з се- 
редньонижньонімецької; снн. Ьги§§е 
«міст» споріднене з гол. Ьги£ «тс.», нн. 
$ІЄП-Ьгй§£е «мостова, брук», дангл. 
Ьгус£ «міст», Ьгус§іап «мостити», двн. 
Ьгиска «міст», нвн. Вгйске «тс.», дісл. 
Ьгу§ша «пристань, мол», Ьгй «міст», 
гал. Ьгіуа «тс.», спорідненість яких з 
укр. бер «кладка,.місток з двох колод», 
бере «пень», б&рва «перекладина, місток», 
бервенд «колода» (Кіи^е—Міігка 103; 
Вегп. І 92; Ресіегзеп Кеіі. Сіг. І 62) по¬ 
требує спеціальної аргументації; ви¬ 
ведення п. Ьгик безпосередньо з нвн. 

Вгйске «міст» (Шелудько 23; Тимч. 144; 
ЗСБМ І 383; Вгйскпег 42; 5АУ І 212; 
Вегп. І 89) є неточним.— КісЬЬагсІІ 37; 
ЕеЬг-ЗрІашігізкі—Рої. 56; Засіп.—Аііг. 
УЧУЬ. І 443—444; Мікі. Е\У 22; ЛоЬап- 
пеззоп 641; Угіез АЕШ 59. 

[брукати] «бруднити, мазати» Ж, ст. 
брукают (1657); — р. [брукать] «па¬ 
скудити», п. Ьгикас «тс.», болг. брівка 
«пухирчик на тілі», м. брука «при¬ 
щик», схв. брукати «соромити», бр'ука 
«сором, стид»; — псл. Ьгикаіі <*Ьгои- 
каіеі, пов’язане з Ьгийь < *ЬгоисІ- 
«бруд», як Ьідкаіі «блукати» з Ьі^сіііі 
«блудити»; — споріднене з лит. Ьгаїїк- 
іі «витирати», лтс. Ьгаїїсїі «гладити, 
терти»; похідне від того самого кореня 
іє. *ЬЬег- «терти, скребти, різати», від 
якого походять і бруд, брус, брид, брй- 
ти, брйкати, [бриснувати]; чергування 
к і с в основах брикати, брйкати І 
брус, [бриснувати] пояснюється як реф¬ 
лексація чергування іє, к і К; менш 
переконливе тлумачення псл. Ьгикаіі 
(Зкок І 219) як звуконаслідувального 
утворення.— Фасмер І 220; 51а\у$кі І 
44; Вгйскпег 42; Ког^айомсзкі К51 2, 
78—79; БЕР І 81; Георгиев Вьпр. на 
бьлг. етим. 121, 125; ЗССЯ 3, 46; 51. 
ргазі. І 392; Засіп.— Аііг. \П¥Ь. І 215; 
МйЬІ.— Епсіг. і 326; Тгаиішапп 36—37; 
Озіеп-Заскеп ІР 28, 145—147.— Пор. 
брид, брйкати, бриснувати, брити, бро- 
сйти, бруд, брус. 

бруква (бот.) «Вгаззіса пари.з Ь.», 
[бруков Ж, бруковка Мак, брюква Мак] 
«тс.», [бруквиня] «листя брукви» Мак, 
бруквяний;— р. брюква, [бруква], бр. 
бручка, ч. Ьгикеу, слц. Ьгикуа, болг. 
брюква; — очевидно, запозичення з 
польської мови; п, Ьгикіе\у «бруква», 
ІЬгик\уа], первісно, можливо, *Ьгику, 
пов’язане з нн. Ьгике, \угйке «тс.», які 
вважаються запозиченими з італійської 
мови; іт. гиса (гисЬеііа) «дика гірчиця» 
(пор. фр. гориейе «тс.») виводять з лат. 
(Ьгаззіса) бгйса «дика капуста», етимоло¬ 
гічний зв’язок якого з єг- «їжак» не 
зовсім певний; деякі німецькі дослід¬ 
ники (Юи§е—Мііхка 871, услід за Ві¬ 
ком) вважають, що запозичення відбу¬ 
валось не з німецької в польську, а нав¬ 
паки; в російську мову слова брюква, 
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брукселька брунь 

бруква прийшли з польської через укра¬ 
їнське посередництво.— Шелудько 23; 
КісЬЬагсІІ 37; Шанский ЗСРЯ І 2, 206; 
Фасмер І 224; Преобр. І 48—49; РФВ 
67, 255; Попов Ист. лекс. 20; Славский 
ВЯ 1967/4, 58; Вгйскпег 42; КогЬиі РР 
4, 483; МасЬєк Е$,І С 69; БР 2, 158; 
Бернштейн Очерк 1974, 233; Засіп.— 
Аіїг. У\¥Ь. і 443; Вєгп. І 89; Мікі. ЕШ 
22; Кпиіззоп ОБ 14; ЗсЬшагг АїЗІРЬ 
42, 285; Оаигаі 638; Егпоиі—Меіііеі І 
201; Л\7а1 сіє—Ноіт. І 417—418. 

[брукселька] (бот.) «брюссельська 
капуста, Вгаззіса оіегасеа ^ешпіїега» 
Мак; — запозичення з польської мови; 
п. Ьгикзеїка «сорт капусти» походить від 
назви міста п. Вгикзеїа «Брюссель», яке 
відтворює фр. Вгихеїіез «тс.».— 51. шуг. 
оЬсусЬ 95; 5\У І 212. 

[бруку] (вигук, що передає ворку¬ 
вання голуба), [буркун^] «тс.», [брукати] 
«воркувати»; — бр. [бруку-бруку, бру- 
каць, брукаваць], буркаваць «тс.»;—зву¬ 
конаслідувальні утворення.— ЗСБМ І 
383.— Пор. абрю, авру. 

[брунат] «коричневий, темно-жовтий 
колір», [брунатна] «сорт картоплі з 
темною шкіркою» Ж, брунатний «ко¬ 
ричневий», брунйстий «тс.», [бр$нявий\ 
«смаглявий, темний; брудний» Я, ст. 
(сукном-ь) брунатьньїм'ь (1378);— п. Ьги- 
паї «коричневий колір, барвник коричне¬ 
вого кольору; (заст.) сукно коричневого 
кольору», Ьгипаіпу «коричневий», ст. 
Ьгипаі «коричневий колір», зикпо Ьги- 
паїісиш (1394 — про темнувате сукно), 
ч. Ьгипаі «червоний, пурпуровий», ст. 
Ьгипаі «темно-пурпурове сукно», слц. 
Ьгипаіпу «темно-червоний, темно-гні¬ 
дий», вл. Ьгип]'аіу «пофарбований у бру¬ 
натний колір», нл. Ьгипаіу «буруватий; 
смаглявий, (ст.) буро-червоний», р.-цсл. 
врУматьмТі «синій, темний, смагля¬ 
вий»;—запозичення з середньоверхньо¬ 
німецької мови; свн. Ьгипаі «темна тка¬ 
нина» походить від фр.ст. Ьгипеі, пізньо- 
лат. Ьгипеіиш «фарбоване сукно», Ьги- 
паіісиз «темний, чорнуватий, смагля¬ 
вий», які, можливо, разом з слат. Ьгп- 
пиз перебувають у зв’язку з свн. двн. 
днн. дфриз. дангл. Ьгпп «коричневий», 
дісл. Ьгцпп «тс.», що разом з гр. сррйуг|, 

Фроуо? «жаба», дінд. ЬаЬЬгйЬ «коричне¬ 
вий, рудий», лит. Ьегаз «гнідий», лтс, 
Ьегз «коричневий, бурий, смаглявий, 
карий, гнідий», укр. бобер походить 
від іє. *ЬЬегоз, *ЬЬеги-з «світлий, ясний; 
коричневий, бурий, смаглявий, карий, 
гнідий».-— Шелудько 23; Фасмер-—Тру- 
бачев І 217, 220; Гумецкая Исслед. п. 
яз. 220—221; 51а\сзкі І 44—45; Вгііск- 
пєг 42; МасЬек Е5ЛС 70; Засіп; — Аііг. 
\/\УЬ. І 153; Кірагзку ОБО 143; Вегп. 
І 89; Мікі. ЕШ 22; К1и£е—Міігка 97; 
Рокоту 136—137; Озіеп-Заскеп ІР 28, 
144.— Пор. бобер, бриніти, брюнет. 

[брундук] «канат, яким прив’язу¬ 
ють човен до кілка», [брундуки бити] 
«байдики бити, нічого не робити, леда¬ 
рювати» Я; — Р- [брундук] «вірьовка на 
щогловій линві; линва (на річкових 
суднах); верблюдячий поеід», [бурундук] 
«тс.»; — запозичення з тюркських мов; 
пор. чаг. бурундуц, «верблюдячий на¬ 
мордник», кирг. мурунт^к «верблюдя¬ 
чий повід», туркм. бурунлйк, аз. бурун- 
таг «тс.», похідні від бурун «ніс» (пер¬ 
вісне значення — «вірьовка, простром¬ 
лена крізь ніс верблюда»); значення ви¬ 
разу [брундуки бити], можливо, вто¬ 
ринне і пов’язане з [брендюки бити], 
[брендати] «тс.».— Болдирєв Белар. 
лексікал. і зтьім. 17—18; Фасмер І 248. 

Ібрунелька] (бот.) «суховершки, Рги- 
пеііа уиІ£агІ5 Б.»; •—р. [брунела], бр. 
[брунзлька1, п. Ьгипеіка «тс.»; — через 
польське і, можливо, німецьке посеред¬ 
ництво (н. ВгипеІІе «тс.») виводиться від 
іт. ргипеііа «тс.», пов’язаного з лат. 
ргапеїіа «сливове дерево», похідним від 
ргйпиз «тс.», яке зводиться до гр. яробрлгг] 
«тс.», очевидно, запозиченого з якоїсь 
малоазійської мови.— Фасмер І 220; 
Маігепаиег 119; \Уа1с1е—Ноїш. II 379. 

[брунт] «коштовне велике намисто» 
Мо; — неясне; можливо, пов’язане з 
[бунт] «кілька низок намиста».— Пор. 
бунт2. 

[брунь] (вигук, що передає бринін¬ 
ня), [бруніти] «бриніти, шуміти під час 
польоту», ГбрунькамиІ «бринькати», 
[брунчати} «дзижчати»; — звуконаслі¬ 
дувальне утворення, паралельне до 
бринь, брень; мабуть, з української 
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мови п. [ЬгипкаІ «швидке проведення 
пальцем кому-н. по носі і губах» (5XV І 
213).-— Див. ще брень. 

брунька1 (на дереві), [бруньки] «вид 
візерунка на писанці; кульки кізяка 
на вовні» Я, [брунитися] «викидати 
бруньки», [брунькувати] «поїдати брунь¬ 
ки», [набрунитися] «набубнявіти» (про 
бруньки на деревах) Ж; — п. [Ьги- 
пка] «сережки, березові котики» (з 
укр.); — загальноприйнятого пояснен¬ 
ня не має; виводиться від псл. [Ьгипь] 
< *Ьг-ои-пі-, яке зіставляється з дінд. 
ЬЬгЦпа- «зародок», лтс. Ьгаіїпа «луска, 
лушпиння; сорочка (в якій іноді наро¬ 
джується дитина)», ч. ст. Ьгпка «послід» 
як похідне від іє. *ЬЬег- «нести, прино¬ 
сити, народжувати» (Трубачев Зтимоло- 
гия 1964, 3—4) або разом з р. [брунеть] 
«наливатися, дозрівати» пов’язується з 
бриніти «червоніти, дозрівати, квіту¬ 
вати» (5а<іп.— Аііг. Х/їД/Ь. І 151 —153).— 
5XV І 213; ЗССЯ 3, 47—48; 51. ргазї. І 
387—388,—Див. ще брати, бриніти. 

брунька2 «смичок шаповала»; — не 
зовсім ясне; можливо, пов’язане із 
брунькати «бринькати».— Грінч. І 102. 
— Пор. брунь. 

брус1 «чотиригранний шматок, обрі¬ 
зок; чотиригранна колода; точильний 
камінь», [брусйло] «коритце з водою для 
бруса» Я, \брусйни] «вода з-під точиль¬ 
ного каменя», [бруслйна1 «тс.», [бруснйк] 
«ріжок, куди кладуть брус для коси 
ДзАтл І; хлопчик, що носить брусйло 
й брус за косарями Я», брусок «шматок; 
точильний камінь; частина полудраб¬ 
ка», брусся (зб.), брусбваний «обтесаний 
з чотирьох боків; зроблений з чотири¬ 
гранних колод», брусовий, [брусйти] 
«точити каменем, гострити; терти, м’я¬ 
ти шкіру точильним каменем; [бити Яі»; 
— р. брус, [брусйть] «ламати каміння», 
бр. болг. м. брус, др. обрусити «обі¬ 
драти, зіпсувати», п. ч. вл. нл. Ьгиз, 
слц. слн. Ьгиз, полаб. Ьгаізе «чистить 

(рибу)», схв. брус «точильний камінь»;— 
очевидно, псл. Ьгизь < *Ьгоизь (з з 
<?є. 1?, яке могло чергуватися з к), 

похідне від дієслова Ьгизііі, утвореного 
від давнішого кореня ^Ьгои- (> Ьги-), 
що разом з його варіантами *Ьгй- 

(>Ьгь-), *Ьгй- (>Ьгу-), *Ьгї- (>Ьгь-) 
тощо походить від іє. *ЬЬег- «терти, 
скребти, різати, дробити»; — спорід¬ 
нене з лит. ЬгаїїИі «витирати, змахува¬ 
ти», Ьгаикуіі «терти, потирати, глади¬ 
ти», дісл. Ьгупі «точильний брусок», 
Ьгупа «точити», дірл. Ьгй- «край (чо- 
го-н.), берег», лтс. Ьгикі «відламувати, 
відбивати».— Фасмер І 220; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 203; Корнев Вестник ЛГУ 
1970 № 20, 142—149; Преобр. І 47; 
Зіалл/зкі І 45; Впіскпег 42; Зіауіа 13/2— 
З, 272—280; Оаіаз ЛР 31/1, 32—33; 
Козропсі ЛР 31/2, 85—86; МасЬек 
Е5ЛС 68—69; НоІиЬ—Кор. 78; 5сЬиз- 

іег-5е\сс РгоЬеЬеїі 33; БЕР 182; ЗССЯ З, 
48—49; 51. ргазї. І 393—394; 5абп.— 
Аііг. УХУЬ. і 216—219; Кийпіскі Ргазї. 
II 151; Вегп. І 89—90; ХУіесІетапп ВВ 
27, 244; МйЬІ.—Епсіг. І 327; ЛбЬаппез- 
зоп 636; Угіез АЕХУ 60; Рокоту 170.— 
Див. ще брид, бриснувати, брити, бро- 
сйти, бруд1, брукати. 

[брус2] «грубіян, нахаба» Ж, [брусо- 
ватий] «незграбний, неотесаний» (про лю¬ 
дину) Ж; — очевидно, запозичення з 
польської мови; п. Ьгиз «неотеса, гру¬ 
біян» пов’язане з Ьгиз «точильний 
камінь, колода, брус», спорідненим 
з укр. брус «тс.» (5\У І 213). —Див. ще 
брус1. 

[брусак] «торбина для хліба; вузол, 
клунок» Ж, [бруцак] «тс.» Ж; — запози¬ 
чення з німецької мови; н. Вгбізаск «тор¬ 
бина для хліба» складається з основ 
іменників Вгоі «хліб», спорідненого з ді¬ 
єсловами Ьгаиеп «варити», Ьгаіеп «жа¬ 
рити, смажити», і 5аск «мішок», що по¬ 
ходить від лат. засеиз «тс.».— К1и§е— 
Міігка 102—103.— Див. ще братвана, 
сак1.— Пор. бутерброд. 

[брусакиї «вид печива (схожого на 
бруски або палички)» Я, [брусик] «вид 
пряника (схожого на маленькі бруски 
або сургучеві палички)» Я; — р. [бру¬ 
сак] «суцільний довгастий хліб», [бур¬ 
сака) «хліб у формі брусків», [бурсак] 
«тс.; вид сухаря на маслі», [бурсачкиї 
«невеликі здобні булочки неправильної 
форми, довгастий хліб чотирикутної фор¬ 
ми, пєчиео, довгасті пампушки, суха¬ 
рі»; — очевидно, запозичення з тюрк- 
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ських мов, пізніше зближене з брус, 
брусок; пор. кирг. тат. баурсак «малень¬ 
кі шматки тіста, жарені на баранячому 
салі», можливо, сюди ж калм. борцок 
«вид печива»; менш переконлива думка 
(Даль І 144) про зв’язок з бурса «духовне 
училище; гуртожиток при ньому».— 
Болдирєв Белар. лексікал. і зтьім. 16; 
Супоун Тюокол. иссл. 43—44: Миотов 
27, 31—32;‘Радлов IV 1433. 

Ібрусати) «пакувати» Ж; — очевид¬ 
но, похідне утворення від [брусак] «ву¬ 
зол, клунок», у якому кінцевий звуко¬ 
вий комплекс -ак міг бути осмислений 
як суфікс і через це при утворенні діє¬ 
слова відкинутий.— Див. ще брусак. 

[брусла] «вид довгої кофти без рука¬ 
вів», [бруслик] «вид жилета», [брусля] 
«короткий кожушок без рукавів Г; на¬ 
грудник, куртка, кофта без рукавів, 
жилет Ж», [брусляк] «кожушок без ру¬ 
кавів, вид довгого камзола», [брушляк\ 
«тс.» ВеЛ, [брушлік} «жилет» ЕЗб ЗО; 
— р. заст. брушлат «бушлат», п. [Ьги- 
згіак] «свита без рукавів, корсет, жилет 
із стоячим коміром», [Ьгхизіак, Ьгизіік, 
Ьгизіек, Ьгисіек, Ьгизіас] «тс.», ч. [Ьгис- 
Іекі «вид жилета», [Ьгизіек] «тс.», слц. 
[ЬгизЗіак] «вишитий жіночий жилет, 
ліф», [Ьгизіек, Ьгисіік, Ьгисіек] «тс.», 
заст. [ргизІІакІ «жіночий і чоловічий жи¬ 
лет, піджак без рукавів (або з рукава¬ 
ми), ліф», нл. Ьги5Іас(а) «жилет, камзол», 
Ьшзіїас «гс.»; —запозичено з німець¬ 
кої мови, можливо, через польське і 
чеське посередництво; нвн. Вгйзіїаіг 
«нагрудник» утворено з іменників Вгизі 
«груди», спорідненого з гот. Ьгизіз, 
англ. Ьгеазі, дісл. Ьг)Озі «тс.», свн. 
Ьгіизіегп «набрякати, прибувати, роз¬ 
бухати», псл. Ьгіихо, укр. [брухо], і 
Баіх «лацкан, нагрудник», пов’язаного 
з свн. Іаг «стрічка; зав’язка; обруч», 
нвн. ст.іаіг «шнурована частина одягу», 
що через фр. ст. Іаг «шнурок, тасьма», 
іт. Іассіо «вірьовка, шнур» зводиться до 
лат. Іациеиз «мотузок, аркан», Іасіо 
«заманюю»,етимологія яких залишається 
спірною; виводиться також (3"\У І 222; 
МасЬек Е5.1С 69) від нім. ВгйзШеск 
«нагрудник; фартух»; позбавлене підстав 
зіставлення [брусляІ (ВеЗн 4) з цсл. 

кроу-сяд «якась частина тіла», як і зі¬ 
ставлення [брушляк] (ВеЛ 394) з стел, 
вр-ьчьк-ь «іпсіитепіит».— Шелудько 23; 
КісЬЬагсЙ 37; Вгйскпег 42; Засіп.— Аііг. 
У\УЬ. І 444—445; К1и£е—Міігка 105, 
425; Таїсіє—Ноіт. І 744—745; Егпоиі — 
Меіііеі І 346—348.— Див. ще брухо. 

бруслина1 (бот.) «бересклет, Еуопу- 
пшз Б.», [бризлелйнаІ «Еуопутиз уєгги- 
соза Зсор.», [брузлглйна] «Еуопутиз Б.» 
Г, Мак, [брузлевина] «тс.» Мак, [брусле- 
вина, брусленина, бруснйна] «тс.», [бру¬ 
се лан а] «Еуопутиз еигораеа Б.», [бру- 
силина, брусинина] «тс.» Мак; — р. [бру¬ 
слина, брусленина, бруслен, брусклен], 
бр. брьізгліна, [брузлявіна, брьізгеліна, 
бруслен]\ — не зовсім ясне; можливо, 
пов’язане з бересклет (ЗССЯ 3, 59—60; 
Фасмер І 156; Попов Ист. лекс. 29); 
можна припустити також зв’язок із 
словами брусниця (бот.) «Уассіпіит уі- 
1І5 ісіаеа Б.», [бруснакй] «сорт яблук», 
р. [бруск] «пурпур, червоний колір», 
в яких може бути виділена прасло¬ 
в’янська основа Ьгиз-(<*Ьгоиз-) із зна¬ 
ченням «червоний».— ЗСБМ І 388.— 
Пор. бересклет, бруснакй, брусниця. 

[бруслина2] (бот.) «брусниця, Уассі¬ 
піиш уШз ісіаеа Б.» ВеБ, [брослина} 
«тс.» Мак; — результат змішування на¬ 
зви брусниця з назвою бруслйна «Еуопу- 
шиз Б.» через подібність звучання.— 
Див. ще бруслина1, бруснйця. 

[бруслйна3] «окалина, шлак»; — оче¬ 
видно, пов’язане з брус «точильний 
камінь», [бруейти] «точити каменем» (як 
назва відходів при обробці металу).— 
Див. ще брус1. 

[бруснакй] «яблука з брусначки» Ж. 
[брусначка] «вид яблуні з солодкими 
яблуками» Ж; •— не зовсім ясне; мож¬ 
ливо пов’язане з бруснйця (бот.) «Уассі¬ 
піиш УЇІІ5 ісіаеа Б.», бруслйна «Еуопу- 
шиз Б.», р. [бруск] «пурпур, червоний 
колір», [брусвяньій] «червоний, багря¬ 
ний», у яких може бути виділена пра¬ 
слов’янська основа Ьгиз- (<*Ьгоиз-) із 
значенням «червоний».— Пор. брусли¬ 
на1*2, бруснйця. 

Ібруснатий] «кудлатий Ж. неголе¬ 
ний Я»; — неясне; пов’язання з брус 
«шматок, колода» (Желех. І 46) залишає¬ 
ться непереконливим; можливо, в якийсь 
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спосіб пов’язане з [бруд] «поріст на об¬ 
личчі чоловіка», Ібрудь] «тс.»; може бути 
зіставлене також з р. [бруснить] «ви¬ 
кидати колос, волоть» (про овес), [брус- 
нйться] «розпускатися, ворситися» (про 
тканину). 

брусниця (бот.) «Уассіпіит уіііз 
Маеа Б.», Ібрусника, брусничник] «тс.» 
Мак; — р. бруснйка, [бруснйца, брусєна, 
брусеня], бр. брусніца, Ібруиінйца] «тс.», 
[бруснЩь] «червоніти, загоряти», [брус- 
н'Ьльїйі «червонуватий, загорілий», п. 
Ьг.изгпіса, [Ьгизпіса] «брусниця», [Ьгоз- 
піе&І «червоніти», каш. [Ьгезпіса] «брус¬ 
ниця», ч. Ьпізпісе, Ьгизіпка, слц. Ьгиз¬ 
піса, вл. Ьгизпіса, Ьгизііса, нл. Ьгизпіса, 
болг. [бруснйка] «тс.», [бруснйца] «кір; 
брусниця, чорниця», м. [бруснйца], схв. 
бруснйца, слн. Ьгизпіса; — псл. Ьгизь- 
піса < *Ьгоиз-їп-їка; — пов’язується з 
брус «точильний камінь», р.-цсл. (отру¬ 
сити «гладити; намазувати, фарбувати; 
торкатися; точити», стел, сьвркіслти «зі¬ 
скоблювати, обрубувати» через те, що 
спілі ягоди легко зривати, пор. нвн. 
ЗігеІсЬЬееге «брусниця» від зІгеісЬеп 
«торкатися» і Вееге «ягода»; назву по¬ 
рівнюють також з лит. Ьгйкпе «брусни¬ 
ця», лтс. Ьгйкіепе «тс.», спорідненими з 
лит. Ьгайкіі «змахувати, стирати» (Мер- 
кулова Очерки 214—216; Филин Образ, 
яз. 208; Фасмер—Трубачев І 221; Грин- 
кова Сл. филология III 113—114; Пре- 
обр. І 47; Младенов 46; Вгйскпег 42; 
ЗсЬизіег-Ве'уус РгоЬеЬеіі 33; ЗССЯ З, 
51—52; 51. ргазі. І 394—395; Засіп.— 
Аііг. У\УЬ. і 220; Вегп. І 90; Тгаиі- 
шапп 36—37; МіїЬІ.— Епсіг. І 341), або 
через те, що ягоди дрібні, як зерна бру¬ 
са (БЕР І 82); менш обгрунтоване збли¬ 
ження з н. ВгаизЬееге, РгаизЬееге, які 
разом із слов’янським словом нібито 
мають «праевропейське» походження 
(МасЬек БР 2, 159; Зт. гозії. 178—179; 
НоІиЬ—Кор. 78; ще інакше \Уа11ег 51а- 
уіа 36, 266—267); можна припустити ут¬ 
ворення від праслов’янської основи Ьгиз- 
(*Ьгоиз-) «червоний», пор. р. [бруск] 
«пурпур, червоний колір», укр. бруслйна 
(бот.) «Еуопушиз Б.» (рослина з черво¬ 
ними плодами), [бруснакй] «сорт яблук»; 
пор. також п. сгегміепіса «брусниця».— 
Шанский ЗСРЯ І 2, 203—204; Вісюлі- 

на—Клоков 245, 247; Нейштадт 339— 
340; ЗСБМ І 384—385; 5кок І 221.— 
Див. ще броейти, брус1. 

ібрустура] (бот.) «лопух, АгсіІит Б.», 
[бруст^рник] «вид рослини; листок тю¬ 
тюну» Ж, [бростур] «вид рослини» 
ВеЛ; — очевидно, походить від етимоло¬ 
гічно неясних рум. Ьгйзіиге «лопух, ре¬ 
п’ях; [кремена лікарська, Реіазііез ої- 
їісіпаїіз МпсЬ., живокіст, сальний ко¬ 
рінь, ВугпрЬуіиш оіїісіпаїе, 5утрЬу(ит 
соМаіит]», Ьгйзіиг «лопух, реп’ях», які, 
можливо, походять від псл. *ЬГЬ5ІЬ 
«брость» (УгаЬіе Котапозіауіса 14, 134; 
Ста^аШ 220—221; Тікііп I 229).— Ша- 
ровольський 36. заходозн. 61. 

[брусувати1] «їсти що-небудь нерід¬ 
ке», [бруейти] «їсти» Ж, [брусовати] «бен¬ 
кетувати (на весіллі)» Пі; — очевидно, 
пов’язане з брусувати «терти, м’яти 
шкіру за допомогою бруса» (у чинба¬ 
рів).— Див. ще брус1. 

[брусувати2] «бити» Я; — неясне; 
можливо, пов’язане з брус «чотиригран¬ 
ний шматок; точильний камінь», 

брусь-брусь — див. брись-брись. 
брутальний; — бр. брутальна., п. вл. 

Ьгиіаіпу, ч. ЬгиІаІпї, слц. Ьгиіаіпу, 
болг. м. брутален, схв. брутйлан, слн. 
Ьгиіаіеп; — запозичене, мабуть, через 
польське посередництво з французької 
мови; фр. Ьгиіаі (з XIV ст.) «грубий, 
брутальний; тваринячий, звірячий; рап¬ 
товий, різкий» походить від слат. Ьги- 
Іаііз, пов’язаного з лат. ЬгЕїІиз «важкий; 
незграбний, неповороткий», де Ь- на 
місці іє. *£“- (зам. лат. рефлексу §-) 
пояснюється осксько-умбрським похо¬ 
дженням слова, спорідненого з лтс. 
£гйіз «важкий», лат. ^гауіз, дінд. гн¬ 
илії, гр. (Заро?, гот. кайгиз «тс.». — Аку- 
ленко 135; 51. шуг. оЬсусЬ 95; Оаигаі 
118; ВІосЬ 105; Таїсіє—НоГт. І 117.— 
Пор. брутто, гравітація. 

брутто «вага товару разом з упаков¬ 
кою»; — р. брутто, бр. бруто, брута, 
п. ч. слц. Ьгиііо, болг. м. бруто, схв. 
бр^то, слн. Ьгйіо; — запозичення з іта¬ 
лійської мови; Іт. Ьгиїїо «брутто; груба, 
нечиста (вага)» продовжує лат. Ьгїііиз 
«неповороткий, важкий».— СІС 111; 
Акуленко 141; Шанский ЗСРЯ І 2, 204; 
Фасмер І 221; Кіи^е—Мііхка 105; Ваі- 
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брухо бруя 

ІІ8ІІ—АІЄ55ІО І 619.— Див. ще бру¬ 
тальний. 

[брухо], [брухій] «пузань, черевань» 
Л, [брухлій] «тс.» Л, [бріх\ «живіт, чере¬ 
во, пузо» ВеЛ, [брух ВеБ, брюх ВеЛ, 
ВеБ, ВеУг] «тс.», [бріхач ВеЛ, бріхатий 
ВеЛ, брюхатий ВеЛ], [набрюшник] «ком¬ 
прес на живіт» Ж; — р. брюхо «пузо», 
бр. бруха, п. ЬггисЬ, заст. ЬггисЬо, 
[каш. Ьгехі, ч. ЬгісЬ, ЬїісЬо, ст. ЬїісЬо, 
ЬгисЬ, ЬгисЬо, слц. ЬгисЬо, ЬгисЬ, нл. 
вл. Ьг]исЬ «тс.», болг. [брюк] «піхурець», 
[брюка, брука] «тс.», м. б рука « пр и іци к»; 
— псл. Ьг(])их^ Ьг]ихо пов’язане з іє. 
*ЬНгеизо-, *ЬЬг?и-з- «пухнути, набряка¬ 
ти, розбухати; надимати, роздувати», 
яке простежується також у дісл. Ьгіозк 
«хрящ», свн. ЬгСЕзсЬе, нвн. ВгаизсЬе «гу¬ 
ля, жовно», свн. Ьгіизіегп «роздувати, 
розпухати, набрякати», а також дісл. 
Ьгіозі «груди», дангл. Ьгеозі, днн. Ьгіозі, 
гот. Ьгизіз, двн. Ьгизі «тс.», дінд. ЬЬги- 
паЬ «ембріон», дірл. Ьги «тіло; живіт, 
черево, пузо», Ьги і ппе «груди» (<*Ьгиз-, 
*Ьгизп-), кімр. Ьги (анат.) «матка».— 
Шанский ЗСРЯ І 2, 207; Фасмер І 225; 

51а\узкі І 47; МасЬек Е5.ІС 73; ЗССЯ З, 
33-34; 51. ргазї. Г 411—412; Засіп.— 
Аіїг. У\¥Ь. і 446—447; Когіпек 209; 
Вегп. І 95-—96; К1и§е—Міігка 105; \¥іе- 
бешапп ВВ 27, 228, 232; Раїк—Тогр І 
80; Ресіегзеп Ке 11. Сг. І 73, II 109; Ш- 
ІепЬеск РВгВ ЗО, 271; Озіеп-Заскеп ІР 
28, 142; Регззоп Веііг. 950; Угіез АЕ\¥ 
57-58; КІеіп 197. 

брухт; —запозичення з німецької 
мови; н. ЕгисЬ «полом, лом; тріщина; 
перелам; дріб» пов’язане з дієсловом 
ЬгесЬеп «ламати, зривати».— Кіи^е— 
Міігка 103.— Див. ще бреш. 

Ібрухтеля] «залізний обруч (до воза)» 
Я; — неясне; здається найближчим до 
нім. ВшсЬзіеІІе «місце розлому», утво¬ 
реного з основ ВгисЬ- «розлом» і Зіеііе 
«місце», спорідненого з укр. стати; 
в такому разі може йтися про обручі, 
які набиваються на колодки колеса чи 
інші частини воза, щоб вони не розла¬ 
мувались.— Див. ще бреш, брухт, ста¬ 
ти.— Пор. бруштин. 

бруцельоз (інфекційна хвороба); — 
р. бруцеллез, бр. бруцзлез, п. Ьгисеїо- 

2у, ч. слц. слн. Ьгисеїога, болг. бруце- 
лбза; — очевидно, через російське по¬ 
середництво запозичено з німецької або 
англійської мови; н. Вгисеїіозе утворе¬ 
но від іменника Вгисеїіеп «бруцели, 
збудники інфекційних хвороб», пов’я¬ 
заного з прізвищем англійського бак¬ 
теріолога Д. Брюса — Вгисе.— СІС 111; 
Кораііпзкі 144; РгетсімюгіегЬисЬ 89. 

[бруштин] «залізні обручі на колод¬ 
ках коліс (набиваються, щоб колодка 
не розкололась при забиванні спиць)»; — 
очевидно, пов’язане з нім. ВгйсЬзсЬіеп 
«обруч для запобігання розлому», утво¬ 
реного з основ ВгисЬ- «розлом» і 
ЗсЬіепе «шина, обруч»; звук т міг з’яви¬ 
тись під впливом близькозначної форми 
брухтеля.— Див. ще брухт, шина.— 
Пор. брухтеля. 

брущатка «бруківка; камені у формі 
брусків»; — очевидно, запозичення з ро¬ 
сійської мови; р. брусчатка походить від 
брус, спорідненого з укр. брус «кусок, 
чотиригранний шматок, точильний ка¬ 
мінь; чотиригранна колода» (див.). 

[бруя] «швидка течія в річці; бистри¬ 
на; протяг», [брояка] «сильна течія во¬ 
ди» Мо, [броякйі «пороги на річці» Г, 
Мо; — р. [бруя] «струмінь, течія», [(во¬ 
да) бруйт] «сильнострумує», бр. [бруіць] 
«мочитися», бруіцца «струмувати», 
[бруй] «той, хто мочиться під час сну», 
[брулі] мн. «сеча», п. [Ьгиіс] «мочитися 
під себе», [Ьгиф Ьгиі, Ьгиіка] (з бр.); — 
не цілком ясне; очевидно, споріднене з 
лит. Ьгіаиііз «продиратися, пробивати¬ 
ся», гр. (Зрбєіл? «текти струменем; вилива¬ 
ти; вирувати», гот. Ьгиппа, двн. Ьгиппо 
«джерело,колодязь», нвн. [Ьгипхеп, ргйп- 
геп, бав. Ьгиппіеп, швейц.-нім. Ьгип- 
пеіп] «мочитися», лат. сіеігиіит «вино¬ 
градне сусло; сидр; виноградний сік, 
сироп», двн. Ьгітгап «варити; шипіти», 
ірл. ЬгиііЬ «кипіння; куховарство»; є 
спроби пов’язати також з гр. фрєар 
«колодязь», гомер. фр^ата «джерело», 
фрєіата «тс.» (<*фр^Рата, фрт;Рар), 
вірм. аІЬішг, аІЬеш «джерело» (Вегп. 
І 88—89) або з р. брьізгать, укр. бризка¬ 
ти (Озіеп-Заскеп ІР 23, 379); україн¬ 
ські форми з бро- могли з’явитись під 
впливом дієслова броїти.— Топоров І 
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брюзгнути бряк 

251—252; Фасмер І 221; ЗССЯ 3, 45 —46; 
Засіп.— Аііг. УЛУЬ. 222; НиЬзсЬтапп 
Аггп. 415; Тгаи1шапп37; Когіпек 208— 
209; К1и£е—Міігка 105; Аі'/аісіе—Ноігп. 
І 333—334. 

[брюзгнутиІ «набрякати», [брюзкавий 
Я, брюзглий]; — р. брюзгнуть «набря¬ 
кати», [брюкнуть] «тс.»; — очевидно, 
псл. [*Ьгеигк-], діалектний варіант по¬ 
хідного утворення, паралельний до 
Ьг§к- (укр брякнути), Ьгегк- (укр. брез¬ 
кнути)', може бути виведене від тієї самої 
основи *Ь1ігеи-, що й [брухо]\ пов’язує¬ 
ться (Шанский ЗСРЯ І 2, 206; ЗССЯ З, 
35; Засіп.— Міг. \ТШ. І 183—184; Вегп. 
1 96) з р. брюзжать «бурчати», лит. 
Ьгіаїї^гіі «базікати» (як брякнути 
«бренькнути» з брякнути «набрякати», 
п. Ьггшіес«бриніти»зпаЬггшіес«набряк¬ 
нути»),— Фасмер І 224; Преобр. І 48.— 
Див. ще брухо. 

брюнет «темноволосий чоловік; чор¬ 
нявий», брунет, брюнетка, брунетка; 
— р. болт, брюнет, бр. брунет, п. ч. 
слц. Ьгипеі, схв. брйнет, слн. Ьгіпеі, 
Ьгипеі; — запозичене через російську 
і польську мови з французької; фр. Ьги- 
пеі «брюнет», Ьгипеііе «брюнетка» по¬ 
ходять від Ьгип «коричневий», запози¬ 
ченого з давньоверхньонімецької мови; 
двн. Ьгйпо «коричневий» (нвн. Ьгаип 
«тс.; бурий, смуглявий, каштановий») 
споріднене з р. [брдньїй] «білий, світ¬ 
лий», укр. [бриніти] «червоніти, дозрі¬ 
вати».— Шанский ЗСРЯ І 2, 207; Фас¬ 
мер І 224; Горяев ЗО; 31. \ууг. оЬсусЬ 
95; БЕР І 84; Ву]акли)а 133; Баигаі 
118; ВІосЬ 104—105; Кіи^е— Міігка 97, 
104.— Див. ще бриніти2, бобер. 

[брязок] (у виразі на брязку «ось- 
ось, зараз»); — неясне. 

Ібрязун] (назва барана) Доп. УжДУ 
4, [брядзун] «тс.» тж; — очевидно, по¬ 
в’язане з [березуна] (назва вівці); зву¬ 
косполучення бря- відповідно до повно¬ 
голосого бере- нагадує болгарську або 
румунську звукову рису (пор. болг. бряз 
«перістий, з білою плямою на лобі або 
на хвості», рум. Ьгеаг «білолобий»).— 
Див. ще береза2, березуна. 

брязь (вигук, що імітує дзенькіт 
металу або скла), брязкати «дзве¬ 
ніти», бряжчати, брязкотіти, [брещати 
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ВеБ] «тс.», брязнути «тс.; упасти; уда¬ 
рити», брязк «звук від удару речей з ме¬ 
талу або скла, дзенькіт», брязкіт, 
[брязкит] Я, брязкотіння, брязкальце 
«дрібничка, іграшка», [брязкілка, бряз- 
кілька], брязкітка, [брязкулька, брез- 
кулька], брязкотельце «тс.», брязкало 
«тс., било; той, хто брязкає, бренькає», 
брязкатало, брязкутка «тс.», брязкітня, 
брязкотня, брязкач «дзвінка монета», 
[брязкйти] «брязкальця», брязкун «той, 
хто бряжчить», [брящало] «все, що бряз¬ 
кає» Я, [брящдт] «меч, лезо меча» Ж, 
брязкальний, брязкучий, [побрязкач] 
«дзвінка монета» Г; — р. [брязгать] 
«дзенькати», [брязги] «базікання, чвари», 
бр. бразь «дзень», бразнуць «дзенькну¬ 
ти», др. бряздати «брязкати», брязнути 
«тс.»; — очевидно, східносл. *Ьг§(к)-г-, 
похідне від псл. *Ьге-п-(к)-, *Ьгь-п-(к)-; 
— аналогічними за складом приголос¬ 
них є литовські форми з різним ступе¬ 
нем вокалізму Ьг«|2§ііі, Ьгеп§зіі «зазву- 
чати, забриніти, застукати, загрюкати», 
Ьгапг^и, Ьгап£зіі «звучати»; можливо, 
пов’язане з р. брюзжать «бурчати», 
брюзга; непереконливе зближення (Локі 
АЇ81РІ1 28, 13) з бордпшся.— Фасмер 
І 225; ЗССЯ 3, 24; Засіп,— Міг. У\УЬ. 
І 178—179; Вегп. І 84; Тгаиітапп37; То- 
поров І 253; Ва§а КК І 435; Ргаепкеї 
56.— Див. ще брень.— Пор. бряк. 

[бряк] «бренькання» Я, Ж, бряк¬ 
нути «задзвеніти», брякнутися «з шу¬ 
мом упасти»; ■— р. бряк, брякать, бр. 
[бряк\ (про падіння), [бракаць] «брень¬ 
кати; падати», др. брякнути «дзижча¬ 
ти, гудіти», п. Ьг2§к «дзенькіт, брязкіт; 
дзижчання, гудіння», Ьг2§сгес «дзень¬ 
кати, брязкати (про метал або скло); 
дзижчати, гудіти, бриніти (про комах)», 
Ьгг^кп^с, Ьгг^кп^с «тс.», ч. ст. Ьгесеіі 
«звучати, гриміти», нл. Ьг]аказ«гриміти», 
Ьґ]еказ «тс.», полаб. Ьгщ:6 «гуде», Ьгц- 
саіка «варган», болг. брецам «ревти (про 
бика); звучати (про волинку); [дражни¬ 
ти, бурчатиі», м. бреца «дражнить, об¬ 
ражає, допікає; жартує; глузує; доко¬ 
ряє, дорікає», схв. брЄк «звук, дзвін», 
брела «крик, шум», брецати (брецати) 
«дзвеніти, звучати»' (про дзвони), бре- 
чати «тс.», брецати се «кричати (на кого- 
небудь)», стел, іірдцлмик «звук струн- 



брякйня брьона 

ного Інструмента», р.-цсл. врАцати 
«брязкати», врАчати «дзижчати, гуді¬ 
ти»;— псл. *Ьг£к- (<*Ьгеп-к- або *Ьгіп-к-); 
— споріднене з давніми звуконасліду¬ 
вальними утвореннями лит. Ьгіпкіегеіі 
«грюкнутися», Ьгїпкі (виг.) «бах, бух», 
Ьгїпкі «тс.», дінд. ЬЬгп^аЬ, ЬЬНЦа «ве¬ 
лика чорна бджола»;— сюди ж (з іншим 
ступенем вокалізму) р. [брюк] «жук», 
ч. Ьгоик, вл. нл. Ьгик «хрущ» (псл. 
*Ьгдк-).— Шанский ЗСРЯ І 2, 207—208; 
Фасмер І 225; ЗСБМ І 377; Зїачгзкі І 
46; Вгйскпег 44—45; НоІиЬ—Кор. 76; 
ЬеЬг-Зрїачгіпзкі— Рої, 51; БЕР І 78; 
Младенов 44; ЗССЯ 3, 22; 51. ргазі. І 
369-373; Засіп.—Аііг. У¥Ь. 1 178—182; 
Уаіііапі (5г. сошр. III 335—336; Вегп. І 
88; Тгаиітапп 37; Ргаепкеї 58; Ви£а 
РК І 601, II 700; 2ирііга К2 36, 58, 69; 
ШІепЬеск 204; Шіейетапп ВВ 25, 295; 
МаугЬоїег II 518, 519.— Пор. брень, 
брязь. 

[брякйня] (бот.) «берека, різновид 
горобини, ЗогЬиз іогтіпаїіз» Ж; — п. 
[Ьгг§к] «груша», ст. Ьгг^к, ч. (мор.) 
[Ьгакі «клен», [Ьгакупе] «плід клена»; — 
очевидно, псл. [*Ьг£к-] <*Ьгепк-, наза- 
лізований варіант основи *Ьегк- «бере¬ 
ка».— Засіп.— Аііг. УМУЬ. і 148—149.— 
Див. ще берека. 

брякнути «бубнявіти, набухати», 
[брякти] «тс.», набряк, набряклий; — 
р. брякнуть, бр. бракнуць, [бряклий) 
«мокрий, насичений вологою», п. паЬгг§- 
кас «набрякати», болг. [бреквам] «сер¬ 
дитися, вибухати, набухати, пухнути, 
швидко, раптово текти, вирувати, кле¬ 
котати», м. брекне «пухне, набухає», 
слн. гаЬгекпііі «набрякнути»; — псл. 
*Ьг§к-; — споріднене з лит. Ьгіпкзіи, 
Ьгіпкії «набрякати, набухати», Ьгапка 
«набухання», діел. Ьгїп^а «груди», дангл. 
Ьгт§-ас11 «хвороба легенів», ісл. Ьгіп^г 
«горб», які виводяться з іє. *ЬЬгеп- 
«виетупати (вперед), випинатися; край, 
виступ»; зіставляється також (Засіп.— 
Аііг. У\УЬ. і 184; Вгйскпег 44—45) з 
брякнути «задзвеніти» (як бр&згнути 
«набрякати» з р. брюзжать «бурчати», 
брюзгд, п. Ьггшіес «бриніти» з паЬггшіеб 
«набрякнути»). — Фасмер I 225; БЕР 
І 76—77; Вегпагб Балк. езикозн. 3/2, 
73; ЗССЯ 3, 23; Вегп. І 84; Тгаиітапп 

36; 2ирііга 0(5 129; ЛоЬаппеззоп 640; 
Угіез АЕ\У 57; У/іебетапп ВВ 27, 228; 
Ве2гепЬег£ег ВВ 29, 152.— Пор. брезк¬ 
нути, брюзгнути. 

[брямчати] «брязкати, деренчати», 
[брянчати] «тс.» ВеЛ, І брянчик] «джміль» 
ВеУг; — не зовсім ясне: або безпосеред¬ 
нє звуконаслідувальне утворення, або 
результат контамінації бряжчати чи 
брякнути і бриньчати, бреньчати. 

[брянути] «дзенькнути» Я; — очевид¬ 
но, результат перерозкладу й скорочен¬ 
ня форми брякнути на власне україн¬ 
ському грунті.— Див. ще бряк. 

[бряск] «блиск, сяяння, зоріння, сві¬ 
танок» Ж; — р. ібрезг] «світанок», брез- 
жить, п. Ьггазк «світанок, світання; до¬ 
світок», ст. Ьгга2§, Ьггегсігус зі§ «світати, 
розвиднятися», [каш. Ьгсозк] «сутінки», 
ч. Ьгезк «світанок», слц. Ьгезк «тс,», 
полаб. ЬгегсЗ’оІб (<*ЬгегЗа1е[іуь] від 
*ЬгегЗаіІ) «світає», слн. [Ьгезк] «світа¬ 
нок», стел, нронр'кзг’к «тс.»; — псл. 
*Ьгй2§'ь/* Ьгезк ь; — споріднене з лит. 
Ьгекзіа «світанок, світання», Ьгезко, 
ЬгекШ «світати, розвиднятися», ару- 
Ьге$кіз «світанок», можливо, також дінд. 
ЬЬгйіаіе «блищить, світить», ав. Ьгагаііі 
«блищить, сяє»; в такому разі' пов’яза¬ 
не з береза} можливо, сюди ж належить 
свн. ЬгеЬеп «раптово сліпуче блиснути» 
(ЗсЬтїді К2 25, 129); до української мо¬ 
ви слово, судячи з рефлексації е (я зам. 
і), потрапило, очевидно, з польської.— 
РїсЬЬагсІі 37; Шанский ЗСРЯ І 2, 193; 
Фасмер І 211; Преобр. І 44; Зїачгзкі І 
46; Вгйскпег 44; МасЬек ЕЗЛС 72; БеЬг- 
ЗрІашгізкІ—Рої. 52; ЗССЯ 3, 17, 19; 
51. ргазі. І 376; Засіп.— Аііг. УШЬ. І 
150; Вегп. 185; Мікі. ЕШ 21; Тгаиітапп 
37, 38; Рокоту 139.— Див. ще береза1, 
береза2, березуна. 

[брячка] «пряжка»; — результат не 
зовсім ясної видозміни форми пряжка, 
можливо, зумовленої впливом фонетич¬ 
но і семантично близьких форм бряк, 
брякати або діалектним одзвінченням 
початкового п.— Див. ще пряжка, 
бряк. 

[брьона] «вівця з чорними вухами 
і білим у чорних цятках носом» НЗ 
УжДУ 26; — неясне. 
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брьохати бубна 

брьохати «поволі йти по воді, болоту, 
снігу; ляпати, бити по воді; плескатися, 
хлюпатися», брьохнути «упасти, геп¬ 
нутися; шпурнути, кинути, вдаривши 
об що-небудь», [брбхкати] «брьохати» 
Ме, [брохатися], брдхнути, [брюхатися) 
«валятися в багні, повзати в багні» 
Бі, [заброхкатися] «забрьохатися, на¬ 
брати на себе грязюки по дорозі» Ме, 
[забрьоха] «заляпаний багном»; — не¬ 
ясне; можливо, пов’язане з р, [брокать} 
«кидати», болг. бргкна «запускаю руку», 
биркам «бреду; мішаю, перемішую», схв. 

бркнути «зачерпнути, шубовснути», 

брцам, брцати «кидати», брукнути «про¬ 
риватися, раптово з’являтися, виступати» 
(пор. споріднені лтс. Ьгикі «кришитися, 
обвалюватися, зсуватися», лит. Ьгйкіі 
«втискувати», Ьгайкії «терти, рвати, 
скребти, торсати»); фонетичні зміни, 
можливо, зумовлені впливом афективного 
характеру слова.— Шанский ЗСРЯ І 2, 
201—202; Фасмер—Трубачев І 216—217; 
Лопатин ЗИРЯ II 142; Георгиев Вьпр. 
на бвлг. етим. 121, 125; Вегп. І 90; 
Тгаиітапп 36; МйЬІ.— Епсіг. І 339; 
0$іеп-5аскеп ІР 28,145. — Пор. бер- 
кати. 

Гбубі «крик» ЕЗб ЗО; — неясне; мож¬ 
ливо, споріднене з б$бон, [бубен]. 

[буба] «зерно гороху, бобів (роз¬ 
м’якле); ягода; рана, нарив; сліди уда¬ 
ру; біль Ба; болячка, нарив Мо; ранка, 
боляче, хвороба Ме», [бубачка] «нарив», 
[бубка], [бубни] «бруньки» Ва, [бублях] 
«бутон» Па, [бубляхи] «верхні плоди на 
картоплі», [бувати] «боліти» Ж; — р. 
[буба] «нарив, жовно», бр. [буба] зб. 
(дит.) «зерно»; — псл. *Ь9Ь-/ЬиЬ- «роз¬ 
бухати, набухати»; — споріднене з лит. 
ЬашЬа «пуп», ЬиЬигаї «прищі, пухир¬ 
чики, висип», лтс. ЬиЬиІіз «вузол у пря¬ 
жі», ЬиЬигііе «кульки», гр. роиРйу «за¬ 
лоза», а також з бублик, бубніти «на¬ 
брякати»; пов’язання з етимологічно 
неясним рум. ЬйЬй«прищ, нарив, чиряк; 
слабе місце» (Бандрівський Досл. і мат. 
IV 13; Мельничук Молд. зл. 164; ЗсЬе- 
Іидко 120; Уіпсепг 3; ББРМ 96) сумнів¬ 
не.— Фасмер—Трубачев І 225—226; 
преобр. 149; ЗСБМ1396; Поповиії ІФ 19, 
159; ЗССЯ 2, 229—230; 51. ргазі. І 346; 

Засіп.— Аііг. УАУЬ. і 161—166; Ргаепкеї 
33; Вц£а КН І 323—324; МШ.— Епсіг. 
I 261; Воізасц 128; Рокоту 94. 

[бубар1] «байстрюк», [бубарчук] 
«тс.»; — неясне. 

бубар2, бубйр — див. бобир. 

бублик, [буба] «бублик», бублейник, 
бублейниця, [бублеиіниця], бубличник, 
бубличниця, [бублииіний, бублииіниця, 
бублій, бублійник, бублійниця];— р. буб¬ 
лик (з укр.), др. бубуля «дощова буль¬ 
башка», п. Ь^ЬеІ «водяна, повітряна, 
мильна бульбашка; булька; прищ; пу¬ 
хир», ЬдЬІіса «булька, пухирець; прищ», 
ч. ЬоиЬеІ «водяна булька, пухир; 
прищ», ЬиЬІіпа «тс.», ст. ЬиЬІепка 
«булька», ЬиЬІапка (бот.) «чорнильний 
горішок», вл. нл. ЬиЬІіп «гудзик, за¬ 
понка, кнопка; набалдашник», схв. бу- 
бу/ьица «булька, пухир; прищ; вузол, 
опух; пагорок; вид сливи», бубла «бри¬ 
ла, грудка, зливок, згусток», слн. ЬоЬ- 
1;)’аіі «робити бульки з води»; — псл. 
*Ь$Ьь1ь похідне від Ь^Ь-а «буба»;— спо¬ 
ріднене з лит. ЬашЬа «пуп», ЬагйЬаІаз 
«карапуз, крихітка», ЬишЬиІаз «голов¬ 
ка; брунька; кулька», ЬйтЬиІіз «зіни¬ 
ця», ЬитЬи1у$ «бруква; булька», лтс. 
ЬишЬа «куля, ядро, м’яч», ЬитЬиІіз 
«вузол, опух; гуля, горб, жовно; сук, 
наріст; карапуз», можливо, також з дінд. 
ЬішЬаЬ «диск, кружок; куля, ядро; 
півкуля», ЬішЬаш «тс.», гр.рєр,рі£ «дзи¬ 
га; вихор», рорРбЯг), ро|хрпЯ,і6б «посуди¬ 
на з вузькою шийкою».— Шанский 
ЗСРЯ І 2, 208; Фасмер I 226; Рогіипа- 
іоу АІЗІРЬ 11, 572; 81а\узкі І 29; ЗССЯ 
2, 231—232; Зкок І 224; 51. ргазі. І 
348—349; Засіп,—Аііг. УУ/Ь. І 161—163; 
Вегп. І 78—79; Ргаепкеї 64; МііЬІ.— 
Епсіг. І 261; Маігепаиег БР 7, 22; Мауг- 
Ьоіег II 431; ШІепЬеск РВгВ 18,238.— 
Див. ще буба.— Пор. бубніти, 

бублиця — див. бібла. 
бубна «дзвінка» (у картах); — р. буб- 

пьі, бр. бубня, слц. ЬиЬпоуу «бубновий»; 
— можливо, запозичення з чеської мо¬ 
ви; ч. ЬиЬпу «бубна», як і п. г\уопкі «тс.», 
є лексико-семантичною калькою нвн. 
ЗсЬеІІеп «дзвінок, бубонець; дзвінка» 
(Шанский ЗСРЯ І 2, 209; Фасмер—Тру¬ 
бачев І 226; ІІпЬе^аип В5Б 48/2, 95—96); 
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бубніти бугай 

пояснюється також як власне утворення, 
зумовлене тим, що спочатку на картах 
цієї масті зображувались бубонці (Пре- 
обр. І 49).— Див. ще бубон. 

бубніти «розбухати, набухати», буб¬ 
нявіти «набрякати, розбухати», бубня- 
вий «розбухлий, набряклий, набубня¬ 
вілий», ІбубнаІ «гуля»; — болг. бьбна 
«набрякати; здуватися; прибувати (про 
воду); пухнути», бьбьнец «опух»; — оче¬ 
видно, пов’язане з псл. *ЬдЬ- «розбуха¬ 
ти, набухати»; — споріднене з лит. ЬайЬ- 
іі «набрякати, пухнути, здиматися».— 
Шанский ЗСРЯ І 2, 208; Фасмер І 226; 
Преобр. І 49; Зїаіузкі І 29; БЕР І 96; 
Вегп. І 78—79; Рокогпу 94—95.— Див. 
ще буба.— Пор. бублик. 

[бубовник] (бот.) «дзвінець великий, 
РЬопапіЬиз тарг ЕЬгЬ. (АІесіогоІорЬиз 
таіог КсЬЬ.)»; — пов’язане з бубон 
(через схожість зрілих плодів з 1-2 на¬ 
сінинами у коробочках з бубонцем).— 
Вісюліна—Клоков 277, 281; Нейштадт 
392—393.— Див. ще бубон. 

бубон «вид барабана», [бубен] «тс.», 
[бубнар] «той, хто грає на бубні», буб- 
ній «тс.; базіка», [бубнило] «барабан», 
[бубністий ЛЧерк], бубняр, бубонець 
«дзвінок», [бубнарити] «звучати (про 
бубон); грати на бубні», бубнити «зву¬ 
чати (про бубон); грати на бубні; роз¬ 
голошувати», бубніти «бурмотіти; би¬ 
ти в бубон», [бубнувати] «тс.», І бубно- 
вати] «барабанити» ВеЛ, бубоніти «го¬ 
ворити нерозбірливо, мурмотати; дріб¬ 
но стукати; бити в бубон», буботати 
«бурмотіти», буботіти «тс.»; — р. бу¬ 
бен, ст. бубон-ь, бр. бубен, др. бубонь, 
бубень, п. ЦЬеп, ч. ЬиЬеп, слц. ЬиЬоп, 
вл. нл. ЬиЬоп, полаб. ЬдЬап, м. бубен 
(прикметник у виразі бубна опна (анат.) 
«барабанна перетинка»), схв. бубан> «ба¬ 
рабан», слн. ЬоЬеп «тс.», цсл. вжБкмт»;— 
очевидно, псл. ЬдЬь(ь)п,ь; — спорід¬ 
нене з дінд. ЬатЬЬагауаЬ «мукання ко¬ 
рів», лит. ЬатЬеіі «бурчати», лтс. Ьаш- 
ЬЗІ «бити, стукати», дісл. ЬишЬа «бу¬ 
бон», гр. рорфєсо «глухо гуджу», алб. 
ЬигпЬиІіІ «грім гримить», вірм. [ЬатЬа- 
сеі] «тупати; сильно бити по голові»; іє. 
*ЬахшЬ- звуконаслідувального похо¬ 

дження: імітує глухий неясний звук.— 
Шанский ЗСРЯ І 2, 208; Фасмер І 226; 
Преобр. І 49; Зіаіузкі І 31; БеЬг-5р1а- 
іуіпзкі — Рої. 48; БЕР І 85; 5кок І 223; 
ЗССЯ 2, 232—233; 51. ргазї. І 349—350; 
Засіп.— АІІ2. УШЬ. і 161—164; Вегп. 
І 79; Тгаиітапп 26; РВгВ 18, 238; Вй£а 
КР І 271; МйЬІ.— Епсіг. І 261; Маіге- 
паиег БР 7, 23; Ргізк І 250; ШІепЬеск 
186; Меуег Е\У 53; Джаукян 98; Раїк — 
Тогр І 69; Рокогпу 93—94. 

[бувалячка] «різновид великого бо¬ 
бу (квасолі)» ВеУг; — неясне; можливо, 
пов’язане з [бувал] «буйвіл», Ібувол] 
«тс.». — Див. ще буйвіл.— Пор. бугай3. 

[буга] «плакса» Ж, Пі, [буґа] 
«тс.» Ж;— очевидно, звуконаслідувальне 
утворення. 

[буґа] «бугай; (орн.) пуга, пугач, 
ВиЬо шахішиз, ВиЬо ЬиЬо Б.» ВеУг, 
[буга] «тс.» Ж, ВеУг; — болг. буга; — 
очевидно, запозичення з румунської мо¬ 
ви; рум. ІЬй§аІ походить, мабуть, з 
тюркських мов (пор. тур. Ьо§а «бик»).— 
ЗсЬеІибко 128; БЕР І 86.— Див. ще 
бугай1. 

бугай1 «племінний бик; [хліб на 
весь стіл з наліпленою головою бика 
ЯК [бугало] «бик» Ж, [бугайкуватий] 
«подібний до бугая», бугаячий, [бугаю- 
вати] (пробика), ст. бугай (ХУІІІст.);— 
р. діал. ст. бр. бугай, п. ЬиЬа] (ХУІІст.), 
Ьи£а] (обидва з укр.); — мабуть, дав¬ 
ньоруське запозичення з тюркських мов; 
тат. [буга] «бик», тур. Ьо§а, чаг. Ьо^а, 
аз. ккалп. буга, узб. уйг. бука, дтюрк. 
Ьи^а «тс.», кирг. бугу «самець оленя» 
є звуконаслідувальними утвореннями, 
спорідненими з монг. Ьи£и «тс.», бух(а) 
«бик»; менш імовірне безпосереднє по¬ 
в’язання укр. бугай з турецькими фор¬ 
мами (ЗсЬеІибко 128); з української 
мови походить молд. бухай «бик», рум. 
ЬиЬаі «тс.» — Болдьірев Тюркизмн 50— 
51; Дзендзелівський РКЗБТМ 15, 120— 
121; Макарушка 5; Шанский ЗСРЯ І 2, 
209; Абаев ИЗСОЯ І 264; Дмитриев 530; 
Зіашзкі 148; Засіп.— Аііг. У\УЬ. І 463; 
Вегп. І 97; Мікі. ТЕ1 167; БокоІзсЬ 28; 
Іііезси КБ 7/1, ІіЗ; Севортян II 230— 
232; Казапеп УегзисЬ 86, 87; СДЕЛМ 
65; ПЕРМ 98.—Пор. буґа. 
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бугїр бугай 

бугай2 (орн.) «болотний птах, Воіаи- 
гиз (Агсіеа) зіеііагіз»; сюди ж, очевидно, 
й [бугай] «дзига»;— р. бр. бугай (орн.); — 
очевидно, звуконаслідувальне утво¬ 
рення (за характером крику птаха, пор. 
і бугай : б угу Грїнч. І 105), контаміно- 
ване з бугай «племінний бик».— Була- 
ховський Мовозн. VI 1948, 37, 57; Се- 
мас. зтюдьі 165; Никончук Карп. диал. 
и оном. 151.— Пор. буга, бугай1. 

[бугай3] «вид квасолі ВеБ; сорт яб¬ 
лук Я», [бугайка] «сорт картоплі» Я; — 
неясне; можливо, пов’язане (за подіб¬ 
ністю зовнішньої форми або за величи¬ 
ною плодів) з бугай «племінний бик».— 
Пор. бувалячка. 

[бугай4] «вид одягу» Я, [вугай] «тс.» 
Я; — р.[бугай] «верхній одяг великих 
князів; поганий чи робочий селянський 
сарафан», ст. бугай «верхній одяг на 
хутрі»; — неясне; зводиться (Фасмер І 
228; Шанский ЗСРЯ І 2, 209) до бугай 
«бик».— Засіп.— Аіі2. У\Щ). і 463. 

[бугай5] (бот.) «вид дерева з неприєм¬ 
ним запахом, подібного до оцтового Ме; 
вид кімнатної квітки МСБГ; вид горо- 
ховидної рослини О», [бугаї] «журавли¬ 
на, Уассіпіит охусоссоз Б.» Мак, [бу- 
гайнйк] «ромашка, рум’янок, Маігіса- 
гіа сЬатотіїїа Б.; петрів хрест, БаіЬ- 
гаеа здиатагіа Б. Мак»; — р. [бугань] 
(вид рослини), [бугонь] «тс.»; — неясне; 
можливо, походить від тюркських назв 
рослин типу тур. Ьо^ап букв, «задуш¬ 
ливий» (іі Ьо^ап «аконіт», кигі Ьо|[ап 
«тс.»); пор. ще етимологічно неясні п. 
Ьи§аі (невиразно окреслена назва місце¬ 
вості; місця, розташовані над водою, 
$1а\чгзкі І 48), р. буга «низинні береги 
річки, зарослі вербняком, осокориною, 
чагарником» (Фасмер І 227—228). 

[бугащ] «запустілий ліс» (з XVI ст.); 
— очевидно, запозичення з румунської 
мови; рум. Ьийа$ «ялина з опущеними на 
землю гілками; [невелика, квола ялин¬ 
ка з густими гілками]», [ЬиЬй^іеІ «хаща, 
гущавина з невеликих ялинок» похо¬ 
дять, мабуть, від болг. бухвам «буйно 
розростатися; підійматися (про тісто)» 
або пов’язаного з ним бухлат «розло¬ 
жистий; пишний (про гілки)», спорід¬ 
нених з укр. бухнути, набухати; сум¬ 
нівніше протилежне виведення румун¬ 

ського слова від українського, яке не¬ 
обгрунтовано пов’язується з якимось 
турецьким (Сггіїфіа 225); непереконли¬ 
ве зближення з рум. Ьй!пі}а «сова, пу¬ 
гач» на підставі гаданої схожості ску¬ 
йовдженого пір’я на голові цих птахів 
з хащами (Тікііп І 235, 236) або ЬйЬй 
«тс.» (ЗсЬеІибко 128); рум. ЬиЬау «роз¬ 
бухлий», етимологічно споріднене з Ьи- 
Ьа$, неправильно зближується (СіЬас 
31, 208) з риї, що походить від сл„ рихь. 
— Болдирєв Белар. лексікал. і зтнм. 
15; Шаровольський 36. заходозн. 62, 
63; БЕР І 94.— Див. ще бухнути. 

[буґер] «четвертак (дрібна монета)» 
ЕЗб ЗО; — слц. Ьи§ег «тс.», схв. заст. бу- 
гер (австрійська мідна монета); — запо¬ 
зичено з угорської мови, можливо, че¬ 
рез словацьку; уг. ст. Ьи§ег «четвертак» 
походить від нвн. (бав.-австрійськ.) 
[Ьи§(§)ег11іа1ег] «вид французького та¬ 
ляра» (XVIII ст.), утвореного з нвн. 
(лотарінг.) [Ьи£зг] «нікчема, ледащо» 
та назви монети ТЬаІег «талер».— 
МІЧТЕЗг І 379—380.— Див. ще буґера. 

[буґера] «волоцюга»; — слц. [Ьи^е- 
гі] «назарени (секта)», Ьи£гІ5 (розм.)«де¬ 
белий хлопець»; — запозичення з угор¬ 
ської мови; уг. заст. Ьи§ег «огидна осо¬ 
ба; селянин» походить від нвн. [Ьи£зг] 
«тип, суб’єкт; нікчема, ледащо», яке 
зводиться до фр. Ьои^ге «суб’єкт; шах¬ 
рай; огидна особа», ст. ЬоІ£ге «єретик», 
що походить від лат. ВиІ£агиз «болгарин» 
(у зв’язку з тим, що маніхействуючі 
болгари в часи середньовіччя вважались 
єретиками).— МІМТЕЗг І 379—380; Паи- 
гаї 101—102; ОатіІІзсЬе^ 132.— Див. 
ще болгарин.— Пор. буґер. 

бугила, бугиль, буглав — див. бо¬ 
гила. 

[бугїр] (род. в. бугбру) «сильний ві¬ 
тер» Ж; — неясне; можливо, результат 
деетимологізації п. Ш§§іег (=укр. * ву¬ 
гор, угрин) «південний вітер», сприйма¬ 
ного у Прикарпатті як «сильний вітер» 
(з гір, що знаходяться тут на півдні); 
слово мало зазнати формальних змін, 
очевидно, вже після запозичення як не¬ 
зрозуміле; п. XV^§їег «південний вітер» 
виникло з Хі/§£іег «угорець» як назва 
вітру з Угорщини. 

276 



бугор будара 

бугор «пагорб», [бугер Л, б у гір ЖІ 
«тс.», бугорчатка (заст.) «туберкульоз», 
[вуграстий] Я, бугрйстий, бугруватий; 
— р. бр. бугор, бр. [бугбрьінне] «нагрома¬ 
дження, купа», [бугорьщь] «будувати, 
зводити абияк»; — псл. '“Ьіщ'ьгь; — ма¬ 
буть, споріднене з лтс. Ьай^игз «горб, 
пагорок», Ьи^игаїпз «горбкуватий», Ьаи- 
§а «поплавець на рибальській сітці», 
Ьисігіз «гуля, жовно», а також дінд. 
ЬЬи§паЬ «гнутий», нвн. Ьіе^еп «гнути», 
гот. Ьіи^ап «тс.», від іє. *ЬЬеи£(Ь)- «гну¬ 
ти»; сумнівне пов’язання з укр. бга¬ 
ти, р. [бгатьІ (Ильинский РФВ 62, 258; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 209) або гора 
(Мікі. Е\\/ 73), а також етимологічне 
виведення з чаг. Ьб£гі «кривий, зігну¬ 
тий», тур. їЬб£гі) «горб» (Преобр. І 
50; Вегп. І 97; Маігепаиег ЬР 7, 17; 
Мікі. ТЕ1 ІЯасЬіг. II 90) або зіставлення 
з ос. Ьйк’ «згорблений», Ьок’ «тс.», нвн. 
Вискеї «горб» (Абаев ИЗСОЯ І 269).— 
Болдирєв Белар. лексікал. і зтьім. 15; 
Фасмер І 228; Горяев 31; Зіамгекі І 48; 
ЗССЯ 3, 9; 81. ргазі. І 436; Засіп.— Аііг. 
У\^Ь. І 109; Рог^абоязкі ЗіисПа 242— 
243; Тгаиішапп 28; Зндзелин Ж-МНП 
1910, липень 200—201; МііЬІ.— Епбг. І 
267, 345; Вїї£а РР І 324. 

бугу «вигук, що імітує крик водя¬ 
ного бугая»; — звуконаслідувальне утво¬ 
рення.— Пор. бугай2. 

ібугурец] (орн.) «сич» ВеУг, [бугу- 
рєза] «сова» ВеУг; — очевидно, похо¬ 
дить від рум. ЬиЬигег «сова вухата, 
Азіо оіиз Ь.». 

буда1 «курінь, будка; (заст.) поташ¬ 
ний завод; критий екіпаж; верх фур¬ 
гона», [буда] «курінь; фургон» Пі, [бу- 
дищеі «місце, на якому був поташний 
завод», будка, [будник] «будочник; ро¬ 
бітник на поташному заводі», будочник 
«залізничний сторож; поліцай, що мав 
будку», [будчйк] «залізничний сторож, 
що живе в будці», [будара] «фургон», 
[будар] «тс.» Пі, ст. в буди (XV ст.); — 
р. 60а «хатина; (заст.) будівля взагалі; 
місце для виварювання поташу», бр. 
буда «фургон; верх фургона; курінь», 
п. Ьиба (з XV ст.), ч. Ьоиба, слц. Ьйба, 
вл. нл. Ьиба «крамниця; хатина», болг. 
будка, схв. [Ьйба]; — запозичено з се¬ 

редньоверхньонімецької мови, очевидно, 
через польську; свн. Ьиобе «курінь, 
хата» (нвн. Висіє «тс.») споріднене з 
англ. ЬооіЬ, дісл. Ьйб і пов’язане з свн. 
Ьц^еп «будувати», нвн. Ьаиеп, дісл. 
(зах.) Ьиа «жити», а також дінд. ЬЬйії 
«буття», гр. србаїд «природа», псл. Ьуіі, 
укр. бути; думка про зв’язок з р. обору- 
довать (> *оЬибоуа1;і) і про зворотний 
шлях запозичення з слов’янських мов 
у німецьку (МасЬек ЕЗЛС 61—62) по¬ 
збавлена підстав; сумнівне припущення 
(Фасмер І 230) про посередництво че¬ 
ської мови при запозиченні слова з 
німецької в польську.— Шелудько 23; 
КісЬЬагбі 37; Шанский ЗСРЯ І 2, 211— 
212; Преобр. І 50; Горяев 14; Зїау/зкі 
І 48; Вгйскпег 46—47; 5сЬи$іег-5е\Ус 
РгоЬеЬеїі 34; Засіп.— Аііг. У\УЬ. І 
459—461; К1и§е—МІігка 56, 108; V^їе5 
АЕ№ 63; Кірагзку СШ 143; Грот Фил. 
раз. II 484.— Див. ще бути.— Пор. бу¬ 
динок, будувати. 

[буда21 (дит.) «ягода» ЛЧерк; — оче¬ 
видно, пов’язане з [буба] «зерно гороху, 
бобів (розм’якле); ягода»; причина фор¬ 
мальної зміни неясна.— Див. ще буба. 

[будавка] «голка» ЕЗб 2, [будавчитиІ 
«шити, вишивати» ЕЗб 2; — очевидно, 
результат видозміни (з уканням) фор¬ 
ми [бодавка], пов’язаної з [бостй, бо- 
д$] «колоти рогами; раніше — колоти 
взагалі».— Див. ще бостй.—Пор. будяк. 

[будакі (бот.) «волошка ворсиста, 
Сепіаигеа ЗсаЬіоза Б.»; — очевидно, на 
підставі деякої зовнішньої схожості по¬ 
в’язане з [бодак] «будяк».— ВісюлІна — 
Клоков 330, 331—333; Нейштадт 444— 
445, 449.— Див. ще бодяк.— Пор. 
будяк. 

[будара] «річкове судно, човен» Ж, 
[бударажити] «ладнати човни, будари» 
Ж, [бударага] «людина, що має стосунок 
до будари, човна» ЗИРЯ ИІ; — р. [бу¬ 
дара] «(видовбаний) човен, барка»; — 
очевидно, результат видозміни форми 
байдара під впливом буда1; безпідставні1 
спроби зближення з двн. Ьосіат «дно, 
основа» (Ильинский РФВ 70, 272), з 
блюдо (ИОРЯС 23/2, 207—208) або з гол. 
угі]Ьи]Чаге «пірат», англ. ІгееЬооіег «тс.» 
(К1и£е Зеетаппззрг. 287—288).— Тру- 
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буддйзм будити 

бачев ЗИР Я ПІ 44—46; Фасмер І 229.— 
Див. ще байдара. 

буддйзм, буддйст, буддійський; — р. 
буддйзм, (заст.) буддисм, бр. будьізм, 
п. Ьисісіугт, Ьисібаігт, ч. ЬиббЬізшиз, 
слд. ЬисіЬігтиз, вл. ЬисісІЬігт, болг. бу- 
дйз'ьм, схв. будйзам, слн. Ьийігет; — 
запозичення з французької мови; фр. 
ЬоискШізте є суфіксальним утворенням 
від власного імені ВоийбЬа «Будда», 
яке походить від дінд. ВисісШа, пов’яза¬ 
ного з ЬийсИїа- «пробуджений», пізніше 
«освічений, обізнаний, знаючий», спо¬ 
рідненим з псл. Ьисіііі, укр. будйти.— 
СІС 111; Шанский ЗСРЯ І 2, 210; Ко- 
раїіпзкі 146; Рокоту 150.— Див. ще 
будйти1. 

будень, [буддень], буденщина, буд¬ 
ній, [будний] Ж» буденний; — р. бу¬ 
день, бр. бі/дзень, п. Ьибпу «буденний», 
Ьибгіеп (з укр.); — результат гаплології 
словосполучення Ьибьп'ь бьпь «робочий 
день», у якому Ьшімть пов’язане з Ьи- 
сШі «будити (зі сну, в тому числі і до 
роботи)»; пор. укр. будній «буденний», 
болг. буден «бадьорий, пильний», слн. 
Ьйсіеп «бадьорий, веселий»; інші спро¬ 
би пояснити будень з псл. *Ьис1ь сіьпь < 
< *Ь(?сіі Дьпь «будь-який день» (Мікі. 
Е"№ 27), з псл. ^Ьо^ь-бьпь «божий день» 
(Ла^іс АЇ51РІ1 7, 496) чи з псл. *оЬубьпь 
«протягом дня», звідки під впливом ана¬ 
логії до р. будйть >р. [обудень] 
(Ильинский РФВ 66, 282), малоперекон- 
ливі.— Шанский ЗСРЯ І 2, 212; Фас¬ 
мер І 229; Преобр. І 50; Вгйскпег 47; 
ЗССЯ 3, 77—78; 5Ї. ргазі. І 434—435; 
Засіп.— Аііг. Ут І 353; Вегп. І 98; 
Грот Фил. раз. II891.— Див. ще будити1, 
день. 

[буджак] «хатня піч Мо; куток, за¬ 
пічок ЕЗб ЗО»; — болг. [буджак] «ку¬ 
ток у хаті, звичайно коло вогнища», м. 
буцак «куток», схв. буцйк «тс.»; — запо¬ 
зичення з турецької мови; тур. Ьисак 
«кут» споріднене з крим.-тат. Ьисйак, 
аз. Ьшігах» уйг. кипч. Ьис7ак «куток», 
чаг. Ьискак «тс.», монг. Ьиса «вертати¬ 
ся».— БЕР І 86; Разапеп УегзисЬ 85. 

[будз] «свіжий овечий сир; висушений 
сир; прокисле молоко, з якого роблять 
бринзу Мо», [будзьок] «шматок, кусок; 
скибочка», [буз\ «свіжий овечий сир, з 

якого роблять бринзу» Клепикова, [буц] 
«тс.» тж, [ібундз] «молодий овечий сир; 
великий шматок овечого сиру»;— п. 
[Ьипсіг, Ьипс, Ьопсіг] (з укр.), слц. 
[Ьиг]; — очевидно, запозичення з ру¬ 
мунської мови; рум. [Ьи1(] «брила (солі, 
землі); кулька, грудка, згусток, клу¬ 
бок», [ЬиД] «тс.» загальновизнаної ети¬ 
мології не має; пов’язується з нар,- 
лат. *[Ьи1§іи§], похідним від *Ьи1§и1из 
«грудка, куля», форми, утвореної від лат. 
Ьи1§а «мішок», що походить з галльської 
мови, пор. ірл. Ьо1§ «тс.» (Ри^сагіи І 19); 
менш обгрунтовані спроби пов’язати це 
слово з етимологічно неясним ЬиІ2- 
«скеля, пагорбок; стрімкий, гострий» 
у румунських географічних назвах (Бга- 
§апи Ротйпіі 494), вважати його словом 
готського походження.(РЬїіїррісіє І 351) 
або варіантом рум. Ьгіпгй (п. Ьгупдга) 
(Вгйскпег 673).— Дзендзелівський Те- 
рит. діал. 81; ЗсЬеІисіко 128; Клепикова 
159—162; Сл. и балк. язьїкозн. 188: 5\У 
І 228, 234; Сгап]'а1й 228—229.—Пор. 
боц. 

[будзя] «м’ясо»; — неясне; можливо, 
пов’язане з [будз] «висушений сир», 
первісним значенням якого, судячи з 
рум. [Ьиі]] «шматок, грудка», що лежить 
в його основі, було «шматок, кусок» 
(пор. [будзьок] «шматок, кусок»); от¬ 
же, [б#дзя] означало первісно «шматок, 
кусок», пізніше «шматок м’яса» і, нареш¬ 
ті, «м’ясо»; пор. близький семантичний 
розвиток слова [будз] «овечий сир». 

будинок, ст. будьінкомь (1599); — р. 
[будйнок] «хатка, мурована невелика бу¬ 
дова», бр. будьінак; — очевидно, запо¬ 
зичення з польської мови; п. Ьийупек, 
[Ьибипек], каш. [Ьийіпк], як і слц. заст. 
Ьибйпок, виводиться або від свн. *Ьа- 
біп§ «будування», незасвідченого від¬ 
дієслівного утворення від Ьцбеп «буду¬ 
вати», пов’язаного також з свн. Ьпосіе 
«курінь, хата», або від п. Ьшіомщс «буду¬ 
вати»; менш імовірне виведення п. Ьисіу- 
пек від Ьийипек (Вгйскпег 46), сумнівне 
з фонетичного погляду.— Москаленко 
УІЛ 26; НїсЬЬагсії 37; Зїатузкі І 48; 
ЬеЬг-5р1амап$кі ЛР 22, 111—117.— Див. 
ще буда1.— Пор. будувати. 

будити1 «переривати сон; [боронувати 
(перед сівбою) зорану землю]», будйль- 
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ник, збуджувати, збудник, збуджувала 
ний, збудливий, збудний, [обуда] «про- 
будження, збудження» Ж, побудка, по¬ 
будник, побудливий, [пробужати], [про¬ 
був] «пробудження» Ж, [пробудок] «тс.» 
Ж; — р- будйть, бр. будзіць, др. будити, 
п. Ьисігіс, ч. ЬисШі, слц. ЬисШ, вл. Ьиб- 
гіс, нл. Ьигіз, полаб. УЙгЬаисІеІ: «будити, 
збуджувати», болт, будя, м. буди, схв. 
будити, слн. ЬисШі, стел, всудити; — 
псл. ЬисШі, мабуть, каузатив від Ьгсіе- 
1і (пор. р. бдеть, др. б'ьдіти, ч. ЬсШі, 
слц. ЬсПеї, болг. бдя, м. бди, схв. Ьб]'еіі, 
слн. ЬсШі,стсл. Б-ьД'Ьти); — споріднене 
з лит. Ьаисігій, Ьайзіі «примушувати, 
спонукати; карати», [Ьаибіпіі] «заохо¬ 
чувати, спонукати», раз Шайбу і: і «підні¬ 
матися, вирушати (в дорогу)», лтс. Ьайз- 
ІІ5 «заповідь», прус. еІЬаибіпіз «збудже¬ 
ний, бадьорий», Ьибе «пильнує, нагля¬ 
дає», дінд. ЬобЬаІі «тс.; прокидається», 
ЬобЬауаі і «будить, повчає», ав.ЬаобауеЧі 
«вчить», Ьаобаііе «пильнує, наглядає», 

ос. зетЬйбуп «чути; нюхати; відчувати» 
(пор. ір. ЬаисІ «відчувати»), гр. яєбФо- 
[хаі «пізнаю», гот. апаЬіибап «наказу¬ 
вати», дангл. Ьєобап «сповіщати, про¬ 
понувати», нвн. Ьіеіеп «пропонувати, на¬ 
давати», ^еЬіеіеп «наказувати, веліти»; 
іє. *ЬЬеибЬ- «не спати, пильнувати, охо¬ 
роняти, слідкувати, чекати, підстеріга¬ 
ти».— Шанский ЗСРЯ І 2, 211; Фасмер І 
230; Преобр. І 21; Горяев 31; 5їа\узкі 
І 48; Вгйскпег 47; МасЬек ЕЗЛб 74—75; 
БЕР І 86—87; 5кок І 127—128; ЗССЯ З, 
76—77; 5Ї. ргазї. І 434; Засіп.— Аііг. 
У\УЬ. І 349—354; Вегп. І 96—97; То- 
поров І 258—259; Тгаиітапп 32—33; 
К1и§е—Міігка 75; ІЛЬІепЬеск 102; Абаев 
ИЗСОЯ І 140; МйЬІ.— Епбг. 1267; Мауг- 
Ьоїег II 449—450; Рокоту 150—151.— 
Пор. блюстй. 

[будйти2] «Коптити», [буджанйна] 
«копчена свинина», [будженйна, будже- 
нйця, бужанйна], буженйна, [бужениця, 
бужйна] «тс.»; — р. буженйна, бр. бужа- 
ніна, ч. (ргі-)ЬоисІІу «пригорілий», [Ьои- 
гепе тазо] «копчене м’ясо, окорок»; — 
виникло, очевидно, з *оЬ-ус?{Ші (пор. 
п. оЬ\у§сІ2іс «обкоптити»), префіксально¬ 
го утворення від псл. *удбііі «коптити » 
(пор. укр. [вудити] «тс.»), в результаті 

перерозподілу на о-будити (<*о-Ьд- 
сШі) з дальшим відпадінням о- як пре¬ 
фіксального; припущення про спорід¬ 
неність із лит. Ьцбуіі «коптити» (Потеб¬ 
ня РФВ 4, 199) безпідставне, бо саме 
литовське слово походить від східно¬ 
слов’янського *обудити < *обвддити. 
— Шанский ЗСРЯ І 2, 214; Фасмер І 
232, 375; МасЬек Е5ЛС 666; Ильинский 
ИОРЯС 24/1, 132; РФВ 66, 282—283; 

70, 273—274; РР 11, 196; Уаіііапі РЕ5 
22, 8.— Див. ще вудити. 

[буднїти] «ревіти; гриміти; шумі¬ 
ти»; — неясне; можливо, результат кон¬ 
тамінації близьких за значенням і зву¬ 
ковим складом слів [бутітиІ «глухо ре¬ 
віти» і дудніти; невідомо, чи належить 
сюди р. [буднить] «розголошувати». 

будра (бот.) «розхідник, ОІесЬота Ье- 
бегасеа Ь. Г, Ж; сонцецвіт, НеІіапіЬе- 
тшп сЬатаесізІиз МіІІ. Мак; очиток їд¬ 

кий, Зебит аеге Ь. Мак»; — р. будра 
«тс.; плющ, Небега Ьеііх Б.; сонцецвіт, 
НеІіапІЬетигп уиі^аге»; — ч. [Ьибга] 
«розхідник» (з укр.); — неясне; непере¬ 
конливе з фонетичного погляду пов’я¬ 
зання з лтс. пбгепе І нвн. Оипбгаш «тс.» 
(МасЬек Е5ЛС 75; Лт. гозії. 10, 195), по¬ 
ходження яких не з’ясовується (МасЬек 
Лгп. гозії. 195); довільний зв’язок з лит. 

Ьибеїе «вид гриба» (Ильинский ИОРЯС 
23/2, 205), спорідненим з р. [блйцьі] 
«гриби», п. ЬебІа «гриб»; помилкове 
зіставлення також з нвн. Вобеп «дно» 
(Горяев Доп. II3).— Фасмер І 176, 230; 
ЗССЯ 3, 77. 

будувати, будівельник, будівля, бу- 
дівнйк, будівничий, будівнйцтво, будова, 
[будовця], будівельний, будівнйй, від- 
будова, відбудовний, відбудовчий, до¬ 
будова, добудовник, забудівля, забудова, 
забудовник, надбудова, перебудова, по¬ 
будова, прибудова, розбудова, ст. будо- 
вати, будуєте (1503); — р. [будавать], 
ст. будовать (з XVII ст., з укр.), бр. бу- 
даваць (з. XV ст.);—давнє запозичення з 
польської мови; п. Ьибо\уас, як і ч. Ьибо- 
уаіі, слц. Ьибоуаі’, походить від свн. Ьп- 
беп «будувати».— РісЬЬагбі 37; Фасмер 
І 230; Смирнов67; ЗСБМІ 399; Кірагзку 
ОЬС 143; 51а\узкі І 48; Вгйскпег 46—47; 
НоІиЬ—Кор. 80; 5абп.— Аііг. УМУЬ. І 
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459—461; Вегп. І 96.— Див. ще бу- 
да1.— Пор. будйнок. 

[будулавка] «бочка, барило» Ж, Ібу- 
дулайка] «тс.» ВеУг; — очевидно, ви¬ 
дозмінене запозичення з румунської мо¬ 
ви; рум. ЬийаШи (молд. будзлзу) «діжка», 
Ьибигоі «тс.», аром. Ьисіиуйі «таз; цис¬ 
терна» задовільного етимологічного по¬ 
яснення не має.— БЬКМ 98; СДЕЛМ 
61; РараЬа§і 224. 

[будушловати] «блукати, мандрувати, 
тинятися», ст. будушловати (1758) «іс¬ 
нувати, бути (?) (Тимч. 151); мандру¬ 
вати, блукати»; — запозичено з угор¬ 
ської мови; уг. Ьіі)сІ05Пі (Ьи]бо5Ік) «блу¬ 
кати, мандрувати, тинятися» є етимоло¬ 
гічно неясним словом фінно-угорського 
походження.— Вагсгі 28; МІМТЕЗг І 
383. 

будяк (бот.) «чортополох, Сагсіїшз 
І..; [нетреба колюча, ХапіЬішп зріпо- 
зшп Б. Мак; дурман, Оаіига зігашопіиш 
Б. Макі», [будяк жовтоцвіт(н)ий\ «жов¬ 
тозілля, Зепесіо Б,; коров’як, дивина, 
УегЬазсиш ІусЬпІІіз Б.», будячина, бу- 
дячйння, будяччя (зб.), [бодак] «чорто¬ 
полох Ж*» осот, Сігзіиш раїизіге 5сор.; 
Сігзіиш АсІапз. Мак», [бодачок] «осот, Сіг- 
зіит раппопісит Оаисі.» Мак, Ібодяк) 
«чортополох; татарник, Опорогбоп асап- 
ІЬіигп Б.; осот Мак», [будляче] (зб.) 
Ж; — Р- бодяк «осот», [будякІ «тс.; чор¬ 
тополох, Сагбииз пиіапз І..; відкасник, 
Сагііпа уиі^агіз Б.; зірки, БусЬпіз сііоі- 
са», бр. бадзяк «осот», [будзякі «чорто¬ 
полох», п. Ьобіак «чортополох» (з укр.), 
ст. Ьодак, Ьосіїак, ч. ЬосИак, слц. Ьой- 
Гас, слн. Ьобак «тс.»;—псл. Ьобакь 
похідне від *Ьос11і > Ьозіі «колоти»; 
форми з бу- є, очевидно, результатом 
деетимологізації; виведення форм [бо- 
дак, бодлак] з відповідних польських 
форм (Засіп.— Аііг. УУ/Ь. і 373), а та¬ 
кож припущення про зв’язок р. [будяк] 
з [будовать, буда] (Даль І 137) позбав¬ 
лені підстав.—Меркулова 94—95; ЗСБМ 
ї 271; Зіашзкі 138; ЗССЯ 2, 152.— Див. 
ще бостй.— Пор. бодлак. 

будьонівка «вид військового головно¬ 
го убору»; — бр. будзена^ка, ч. ЬисГо- 
поука; — запозичення з російської мо¬ 
ви; р. буденовка пов’язане з прізвищем 
Маршала Радянського Союзу Будьон- 

ного.— Боровой Путь слова 136—138; 
Шанский ЗСРЯ І 2. 210; Киш ЗИРЯ IV 
50—51. 

буєр «кабіна чи платформа з вітри¬ 
лом, встановлена на ковзанах або коле¬ 
сах»; — р. буєр (з 1705), бр. болг. бі/ер, 
п. Ьо|ег, ч. Ьщ'ег; — очевидно, через 
російське посередництво запозичено з 
голландської мови; гол. Ьоеіег «вантаж¬ 
не судно» пов’язане з Ьоеіеп, Ьоуеп «під¬ 
вищувати корабельний борт під час бурі 
за допомогою дощок», яке вважають 
похідним від Ьоеі «кайдани; пута» (оче¬ 
видно, в зв’язку з тим, що ці дошки зви¬ 
чайно прикріплювалися до поручнів); 
гол. Ьоеі виводиться від фр. ст. Ьиіе, 
Ьоіе, що походить від етимологічно не¬ 
ясного лат. Ьо]а «кайдани; ошийник».— 
СІС 111; Шанский ЗСРЯ І 2, 213—214; 
Фасмер І 231; Смирнов 67; КораІїгізкі 
134; Угіез N£1^ 70; Меиіеп 39; Маіге- 
паиег 122; \УаШе— Ноїш. І 110. 

[буєра] (назва овець) Доп УжДУ 
4; — неясне. 

буж «інструмент у формі стрижня або 
трубки для дослідження і лікування 
трубчастих органів людини», бужува- 
ти; •— р. буж, бужй, бр. буж; — ма¬ 
буть, запозичено через російське посе¬ 
редництво з французької мови; фр. 
Ьои§іе «свічка, зонд, буж» пов’яза¬ 
не з назвою алжірського міста Вои£іе, 
де купували віск і свічки.— СІС 111; 
Ьаигаї: 101; ВІосЬ 92. 

[бужачка] «вид неїстівного гриба» 
Л, [вужачка, вужечка, ужачка] «тс.» 
Л; — неясне; можливо, споріднене з р. 
[бужать] «помирати, конати, здихати», 
яке вважають генетично пов’язаним з 
лит. Ьей§іі, Ьеп£Ій «закінчувати», ра- 
Ьап§аз, раЬап^а «закінчення», а також 
дінд. ЬЬай§а1і «розруха, занепад, ро¬ 
зорення; хвиля», ЬЬапакіі «ламає», ірл. 
Ьоіп^іш «ламаю» (Озіеп-Заскеп ІР 22, 
313); у такому разі означає «смертель¬ 
ний (отруйний) гриб»; форми [вужач¬ 
ка], [ужачка] можуть розглядатися як 
виниклі внаслідок народноетимологіч- 
ного зближення з (в)уж. 

[бужбонйти] «з шумом текти» Ж; — 
звуконаслідувальне утворення, пара¬ 
лельне до бурбоніти (пор.). 

буждеревен — див. бїждерев. 
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[буждиґарня] «стара хата, що роз¬ 
валюється», [буздигарня] «порожня не¬ 
охайна кімната Пі; арештантська, хо¬ 
лодна», [бурдиґарня] «пуста, бідна, ста¬ 
ра хата» О, буцегарня «арештантська, 
холодна», [буцигарня, буцугарня] «тс.» 
КІМ; — очевидно, запозичення з поль¬ 
ської мови; п. їигсіу£агпіа «арештант¬ 
ська», їнгбу^а «тс.» виводиться від фр. 
согрз сіє §агсіе «караульня, гауптвах¬ 
та», утвореного з іменників согрз «кор¬ 
пус, військова частина», §агс!е «варта; 
гвардія» і прийменника гіе в функції 
родового відмінка.— 5\У II 474—475.— 
Див. ще варта, гвардія, де-, корпус. 

[бужора] «півонія» Мо; — болг. бо- 
жур «тс.», м. божур, схв. божЦр, слн. 
Ьогйг «тс.»; — очевидно, запозичення з 
молдавської мови; молд. бужбр (рум. 
Ьщог) «півонія» походить від болг. бо- 
ж$р, пов’язаного, мабуть, з бог, пор. 
болг. [божичка] «півонія; дикий мак», 
схв. божура, божурица «свиня, яку рі¬ 
жуть на різдво (божий)», або з багра 
«колір, барва».— ББЕМ 99; БЕР І 63. 

[бузі (бот.) «бузок, Зугіп^а Б.», Ібу- 
зенник] «зарості бузини» Я, бузина «Зат- 
Ьисиз Б.», [будзина] «тс.», [бузинйна] 
«стебло бузини», бузйнник «бузинові за¬ 
рості; [кисіль з бузини]», [бузнйк] «за¬ 
рості бузини; бузок Дз, Мо; бузина ВеБ», 
бузок «Зугігща Б.», [бузняк] «зарості бу¬ 
зини» МСБГ, бузиновий «пов’язаний з 
бузиною», [бузиняний] «тс.» Я, [бузину- 
ватий] «порослий бузиною» Я, Ібузнйч- 
ний] «пов’язаний із заростями бузини»;— 
р. [буз] «бузина», бузина, бр. бузіна 
«тс.»;—псл. (пізнє) *[Ьц2,ьІ, пов’язане 
чергуванням голосних з Ь'ьгь, укр. 
боз «бузина, бузок».— Шанский ЗСРЯ І 
2,215—216; Фасмер 1233; ЗССЯ 3, 103— 
104; ЗІ. ргазї. I 468—470; Засіп.— Аііг. 
У\УЬ. І 487—489; Вегп. 1111; \Уа1сіе— 
Рок. II 128—130.— Див. ще боз.— Пор. 
баз2, бжур, бзина. 

буза «татарський хмільний напій з 
проса, гречки, ячменю; [бруд у немитій 
вовні; осад у рідині]»; — р. буза «мо-. 
лоде пиво або брага; напій з гречки, 
вівса або проса; грушевий або яблуне¬ 
вий квас», бр. буза «хмільний напій; 
залишки на дні; відходи при очищенні 
льону; [мул]», п. Ьига «рідка каша з бо¬ 

рошна; рідота, накип», [Ьизза] «тс.», 
болг. боза «хмільний напій», [буза], м. 
боза «тс.», схв. боза «напій з кукурудзя¬ 
ного хліба», буза «тс.»; — запозичення 
з тюркських мов; тат. чаг. башк. Ьцга 
«напій з проса або ячменю», тур.Крим.- 
тат. карач. каз. Ьога «напій з кваше¬ 
ного проса або кислого молока» виво¬ 
дяться від перс. Ьига «просо, напій з 
проса».— Болдирєв Белар. лексікал. і 
зтьім. 18; Макарушка 6; Шанский ЗСРЯ 
І 2, 214—215; Фасмер І 232; Преобр.І 
50; Вгйскпег 51; Вегп. І 104; БЕРІ 63; 
Зкок І 246; Засіп.— Аііг. У\УЬ. І 426— 
427; БокоізсЬ 31; Мікі. ТЕ1 І 269, Е\У 
25; Дмитриев 494, 530.— Пор. брага. 

[буздерево] (бот.) «бузок звичайний, 
5угіп§а уиі^агіз Б.»;—складне утво¬ 
рення з основ іменників буз «бузок» 
і дерево, зумовлене, очевидно, впливом 
аналогічних утворень типу біждерево, 
[бузьдерево].— Див. ще буз, дерево. 

[буздиган] «залізна булава» Я, [бузди- 
ґан] «тс.» Ж, [ождиґан] «палка; груба, 
неотесана людина» Ж, [ождиґати] «би¬ 
ти» Ж, ст. буздиган «залізна булава» 
(1637); —р. ст. буздьіхан «палиця з ши¬ 
пами; палиця старости», п. ч. Ьигсіу^ап, 
слц. Ьи(сІ)2о£ап, болг. боздугйн, м. бо- 
здоган, схв. бузддвйн, бузддхан, слн. 
Ьйгсіоуап; — запозичення з турецької 
мови; тур. Ьогсіо^ап «дрючок, палиця» 
тлумачиться як утворення з основ Ьоз^ 
Ьоі «пустий, зруйнований» і іок/іо£ 
«створювати»; споріднене з чаг. Ьигги- 
^ап, Ьигсіиг^ап «тс.».— Болдирєв Крим¬ 
ський— укр. і ор. 131; Тимч. 151; Фас¬ 
мер І 232; Вгйскпег 51; МасЬек ЕЗЛС 
78; БЕР І 63; Зкок І 246; Засіп.— 
Аііг. УШ. І 427—428; Вегп. І 105;МІк1. 
ТЕ1 1, 266; Радлов IV 1869; БокоізсЬ 
27—28; Казапеп УегзисЬ 91. 

[бузина] «гарбузиння» Л; — очевид¬ 
но, результат видозміни форми гарбу¬ 
зиння «тс.», зумовлений звуковою близь¬ 
кістю цієї форми до слова бузина «Заш- 
Ьисиз Б.».— Див. ще гарбуз.— Пор. буз. 

[бузйчка] (бот.) «порічка, ЕіЬез уиі- 
§аге Бат.» Ме; — очевидно, результат 
видозміни давнішого *бзичка, що, як 
і боз та його похідні, може бути пов’я¬ 
зане із бздіти з огляду на сильний за¬ 
пах рослини; форма бузйчка могла 
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виникнути з *бзичка під впливом слова 
бузина за аналогією до співвідношення 
бзина— бузина.— Пор. бзина, боз, буз. 

бузівок «однорічне теля; [теля, яке 
народилось восени ЛЧерк; бичок після 
першого року Дз; відгодоване теля 
Ва]», [бузелок] «півторарічне чи дворіч¬ 
не теля» Мо, [бузилдк] «тс.» Мо, [бузй- 
мок) «відгодоване теля Ва; однорічне 
теля», [бузинокІ «теля, яке народилося 
восени» ЛЧерк, [бузімок] «тс. ЛЧерк; 
однорічне теля», [бузівка] «телиця після 
першого року» Дз, [бузів'я] «однорічне 
теля», [бузув'я] «теля» Бі; — р. [буза- 
вик] «бичок від одного до двох років», 
[бузавбк, бузевок, буз] «тс.», [бузевка] 
«однорічна телиця», [бузник] «одноріч¬ 
ний баран», м. [бузе] «теля»; — очевид¬ 
но, запозичення з тюркських мов; ног. 
кум. бузав «теля», аз. бузов «теля до 
шести місяців», каз. б¥зау «теля», тат. 
бозау, башк. бьізау «тс.», тур. Ьига^і 
«тс.; молоді слони, носороги, жирафи», 
чаг. Ьига^и «тс.», можливо, пов’яза¬ 
ні з тюрк, буз/боз «сірий, темний», монг. 
бурібор «тс.» (пор. як. боруоску «теля з 
потемнілою шерстю; теля після п’яти 
місяців», боруор «темніти»); у формах 
[бузймок, бузімок] простежується вплив 
з боку укр. зима, назймок «однорічне 
теля», [назімок] «тс.».— Болдирєв Бе- 
лар. лексікал. і зтьгм. 15; Фасмер І 
232—233; Миртов ЗО; Егоров 149; Щер- 
бак ИРЛТЯ 100; Мікі. ЕУ/ 20; Каппіз- 
іо РІбР 17, 159.— Пор. башмак. 

[бузлук] «вид підкови на підошві 
(щоб не посковзнутися на льоду)»; — 
р. [бузлг/к] «шипи на підошві», [бузулук] 
«залізна підкова з двома шипами», [баз- 
лук, базльік] «тс.»; — очевидно, пов’яза¬ 
не з тюрк. *Ьог1ик, *Ьо2Іук, суфіксаль¬ 
ним утворенням від тур. Крим.-тат. аз. 
туркм. полов, кар. дтюрк. Ьиг «лід».— 
Фасмер І 106, 233; Севортян II 238— 
239; Егоров 147; Мікі. ТЕ1 МасЬіг. І 19. 

Ібузувати] «карати, бити; докоряти, 
лаяти», [бузуват] «багато і важко фі¬ 
зично працювати; бити» Л, [бузанить] 
«тс.» Л, буза (розм.) «бешкет, безладдя, 
скандал»; — р. буза «тс.», [бузовать] 
«термосити, шарпати, смикати, рвати», 
бр. [бузоваць] «пустувати», [бузаниць] 
«ганити, катувати, соромити; лупцю¬ 

вати», п. Ьиго\уас «громити, картати; 
бурчати, лаяти; бяти, товкти; палати; 
палахкотіти», Ьига«нагінка, прочухан»; 
— нез’ясоване; можливо, походить від 
полов. Ьи2- «розбити, знищити, зіпсу¬ 
вати, зламати»; зіставляється також 
(Засіп.— АіІ2. У\УЬ. і 477—480) з [бзшс] 
«гедзь», [бзичати]\ недостатньо перекон¬ 
ливе зведення через польське посеред¬ 
ництво (КісЬЬагсІі 38) до іт. їаг Ьигго 

«сердитися» (Шанский ЗСРЯ І 2, 216; 
Вгйскпег 51; Вегп. І 104); малоймовір¬ 
ний зв’язок з р. буза «хмільний напій» 
(ІакоЬзоп Шогб 7/2, 190); неможлива та¬ 
кож і спорідненість з лит. Ьаіїзіі «підга¬ 
няти, примушувати; карати» (Маігепаиег 
127), як і з норв. Ьаика «бити» (Ноіі- 
йаизеп 2Ї51РК 22/1, 147).— Фасмер І 
233. — Пор. бізун. 

бузувір «бусурман; зла, жорстока 
людина», [бузовір Ж, босовір Ж, безу- 
вір] «тс.», бузувірство, [музувір] «невір¬ 
ний, єретик» Ж; — не зовсім ясне; вва¬ 
жається наслідком деформації слова бу¬ 
сурман «мусульманин» і його народно- 
етимологічного зближення із словом ві¬ 
ра; виводиться також (Макарушка 6) 
від тюрк. (?) шйгеууІг «ошуканець» 
(пор. Крим.-тат. музу «шкідливий; на¬ 
клепник», яке зводиться до ар. ти’сіі(п) 
«шкідливий», Разапеп УегзисЬ 346); за¬ 
слуговує на увагу й припущення про зв’я¬ 
зок з гіпотетичним *Ьо5Т> «прудкий, ска¬ 
жений» (про тотемістичного у тюрків 
священного вовка-перевертня), др. 
босьіи «тс.», бось «біс», босувь «присвя¬ 
чений, належний божеству», а також з 
р. [б#сьій] «сірий, димчастий», укр. бо- 
сбрка «ворожка, відьма, чаклунка», тур. 
Крим.-тат. чаг. кирг. боз «сірий, попеляс¬ 
тий; блідий» (Виноградова І 64—Є5, 
78—79; Ильинский РФВ 65/1, 214—215; 
Крьімский Укр. гр. І 462).— Див. ще 
босорка, бусурман. 

[бузун] «нижчий сорт солі (з доміш¬ 
ками бруду)»,[буза] «озерна сіль», [буз- 
ний] «брудний, засмічений» (про зерно, 
сіль), ст. бузун-ь «озерна сіль-самосад- 
ка» (XVIII ст.); — р. [бузун] «естон¬ 
ська озерна самосадна сіль», [буза] 
«кам’яна або гірська сіль»; — не зовсім 
ясне; можливо, пов’язане з буза «татар¬ 
ський хмільний напій; [бруд у неми- 
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тій вовні; осад у рідині]».— Болдирєв 
Белар. лексікал. і зтьім. 18; Фасмер І 
233.— Див. ще буза. 

[бузя] «уста, рот, обличчя» (дати 
бузі «поцілувати»); — бр. [буся] «по¬ 
цілунок», [бусяць] «цілувати», п. Ьигіа 
«ротик, губки, личко; поцілунок; гар¬ 
на особа; статуетка, лялечка», Ьигіак, 
[Ьизіа, Ьизіак] «тс.», Ьизі «поцілунок», 
ч. риза «поцілунок; рот», [Ьогкаїі] «ці¬ 
лувати», мор. [Ьогаі], слц. ЬогаГ, Ьог- 
каі?, [Ьозкаї, Ьоскас] «тс.», Ьогк «по¬ 
цілунок», Ьогіек «тс.», болг. буза «що¬ 
ка», м. [буза] «губа»; — етимологічно 
не зовсім ясне; можливо, давнє звуко¬ 
наслідувальне утворення від *Ьи- «ці¬ 
лувати, губа, рот» (з мови дітей), якому, 
мабуть, відповідають алб. Ьйге «губа; 
край, облямівка, межа», н. [Визз] «по¬ 
цілунок», лит. Ьйс (вигук, що передає 
звук від поцілунку), Ьисійоіі «цілу¬ 
вати», перс. ЬозТ-сІап «тс.»; менш імо¬ 
вірне, з огляду на географічне поширен¬ 
ня слів, припущення (ЗсЬеІшІко 128; 
Щй-Агта? та ін. Ротапозіауіса 16, 
77) про запозичення з румунської мови, 
в якій Ьйгй «губа; край, вістря», оче¬ 
видно, походить від алб. Ьйге «тс.» 
(РозеШ ІІЖ II ПО; £аЬе] Оіоііа 25, 
52—53).— ЗІачузкі І 52; Вгйскпег 5; 

МасНек ЕЗ.ІС 500; БЕР І 87; ЗССЯ З, 
103; Засіп.— Аііг. У^Ь. І 429—430; 
Вегп. І 104; Мікі. Е^ 25; Ргаепкеї 
61; К1и§е—МІігка 114. 

бузьдерево — див. бісдерево. 

[бузьочки] (бот.) «грабельки звичай" 
ні, Егосііиш сісиіагіиш Ь’Нег.», [бусь~ 
кй, бусьочник Мак] «тс.», [бузьочник\ 
«тс.; герань, Оегапіиш Б.» Мак, [бус- 
лянка] «пеларгонія, Ре1аг§опіит Б'Не" 
гіі» Мак; — пов’язане з бузько (бузьб- 
чок) «лелека», бусол «тс.» через зовнішг 
ню схожість форми плоду герані з фор¬ 
мою дзьоба лелеки; пор. [журавецьі 
«герань», [журавельник], р. журавбль- 
ник «тс.», аистник (бот.) «Егосішт сіси- 
іагіиш І/Нег.», ч. сарі поз, сарїпйзек 
«тс.». — Нейштадт294—295; Вісюліна—■ 
Клоков 188—189; МасЬек Ііп. гозії. 
134—135.— Див. ще бусол. 

буй1 «плавок, бочонок на якорі, ба¬ 
кен»;— р. бр. буй, п. Ьо]а, ч. Ьо]е, слц. 

слн. бо]а, схв. бо}а; — запозичено, мож¬ 
ливо, через російське посередництво з 
голландської мови; гол. Ьоеі «бакен; 
буй», снідерл. Ьоеуе, Ьоуе походять (ра¬ 
зом з снн. Ьоіе) від фр. ст. Ьоуе, що зво¬ 
диться до нижньофранк. *Ьокап «знак», 
герм. * Ьаикпа- «тс.» і, далі, до лат. 
Ьцсїпа «сигнальний ріжок», утворено¬ 
го, очевидно, (в давнішій формі *Ьои- 
сапа) з основ іменника Ьбз «бик» і діє¬ 
слова сапо «співаю, граю».— СІС 111; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 216; Фасмер І 234; 
V^іе$ NЕ'\V 70; ОашіІІзсЬе^ 131; К1и§е— 
Міігка 45,89-90; УУаІсІе— Но!ш. І 121.— 
Див. ще гбв’єдо, каняі— Пор. бакен. 

[буй2] «відкрите (вітряне) місце»; — 
р.буй «цвинтар, пустир біля церкви», 
др. боуи «цвинтар»; —неясне; можливо, 
пов’язане з буйний, буяти, др. буй 
«сильний, сміливий»; менш переконливе 
пов’язання з шв. ст. Ьо «житло», дісл. 
Ьй «тс.» (Фасмер І 234; Нєі^уізі 85).— 
Преобр. 151; Потебня К ист. зв. IV 53— 
54.— Див. ще буяти. 

буйвіл, [буйвал Ж, буйвол Ж, буйло 
Ж), буйволеня, [буйволйня] «самиця буй¬ 
вола» Ж, буйволиця «тс.», заст. бувол, 
ст. буйволами (XVIII ст.); — р. буйвол, 
бр. буйвал, [бавол], др. бьіволи, б у волі, 
буйволі), п. Ьаіуоі, [Ьа]\УоІ, Ьіцугоі], 
ст. Ьщ'мгої, ч. Ьиуоі, заст. Ьйуоі, ст. Ьу- 
уоі, ЬйЬаІ, Ьиуаі, слц. Ьууоі, вл. нл. Ьи- 
іуоі, болг. м. бйвол, схв. бйвб, слн. Ьї- 
УОІ, стел, воумвол-ь, всувол-ь, вьівол-ь;— 
очевидно, давньоруське запозичення з 
латинської мови; лат. ЬцЬаІиз «афри¬ 
канська газель, антилопа, (пізніше) 
зубр», нар.-лат. *Ьцуа1из «буйвіл» по¬ 
ходить від гр. (ЗоороЛос; «африканська 
антилопа, (пізніше) буйвіл» (пор. ще 
гр. (ЗоораХлд, ідентичне лат. ЬйЬиІиз 
«належний, властивий бику, волу», по¬ 
в’язаному з Ьоз «бик»); вставне у дав¬ 
ньоруській мові виникло, можливо, вна¬ 
слідок зближення з буй «дикий» і воль 
«бик»; гр. РобРаА,од, мабуть, є похідним 
від (Зоііс; «бик, віл» (< *|3ш5е) і опосеред¬ 
ковано (можливо, через аварів) пов’я¬ 
зане з дінд. £ауа1ай «дикий буйвіл»; 
безпосереднє пов’язання слов’янських 
форм з гр. роїіраАпє (Фасмер ИОРЯС 
12/2, 223; Вгйскпег А[51РЬ 42, 144; Вегп. 
І 116; Мікі. ЕШ 27) сумнівне, бо при 
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цьому слід було б чекати у слов’ян 
форми *уиуо1ь.— Шанский ЗСРЯ І 2, 
217—218; Фасмер—Трубачев І 234; Пре- 
обр. І 51; Филин Образ, яз. 168; 51а\уз- 
кі І 28; Вгііскпег 18; МасЬек Е5ІС 78; 
НоІиЬ—Кор. 82; БЕР І 46; 5кок І 164; 
ЗССЯ 3, 158—159; 51. ргазі. І 485; 
Засіп.— АІіх. У^Ь. І 492; МеШеІ Р51 
2, 68; Егпоиі ■— Меіііеі І 77; \Уа1<Зе— 
Ноїш. І 118, 120; Ргізк І 256; Воізася 
128—130.— Пор. гов’єдо. 

буйний — див. буяти1. 
[буйнйстер] «ПІВНІЧНИЙ вітер» Ж. 

[буйнестер] «тс.» Ж;— неясне. 
буйтур «дикий бик з величезними 

рогами, тур, Воз игиз, Воз ргіші^епіиз» 
(до XVII ст.— в лісах Європи); — ре¬ 
зультат лексикалізації др. буй турт> 
«дикий, буйний віл».— Див. ще буяти, 
тур. 

бук1 (бот.) «Ра£из зііуєзігіз Б.; пал¬ 
ка, різка; [дрючок (для биття) МеЬ, 
[буківка] «земля, на якій росте бук; 
вид грибів» ВеНЗн, ВеЛ, Г, буковйна 
«букове дерево, буковий ліс», [буків- 
нйця] (ент.) «буковий шовкопряд, Наг- 
ріа 1а§і» Ж, бучйна «букове дерево», 
[б$чок} «букова палка; палка; невели¬ 
кий вулик»; — р. бр. болг. м. бук, п. 
ч. слц. вл. нл. Ьик, полаб. Ьаук, Ьоік, 
схв. Ьйк, б'уква «бук», слн. Ьйкеу, Ьйкуа 
«тс.»;— переконливої етимології не має; 
важко навіть реконструювати прасло¬ 
в’янські форми; можливо, найдавнішим 
є псл. *Ьику, род. в. *Ьикьуе, що потім 
змінилось у *Ьикь за аналогією до інших 
назв дерев типу кіепь, у§гь, £гаЬь, сідЬь; 
більшість дослідників вважає прасло¬ 
в’янські форми запозиченнями з гер¬ 
манських мов; герм. *ЬокО «бук», *Ьо- 
ках, *Ьбкз «тс.» (гот. Ьока «літера», 
Ьокоз «книга, грамота», дісл. Ьок «бук», 
днн. Ьбка, Ьокіа, двн. ЬиоЬЬа, дангл. 
Ьос-ігео, Ьос «тс.»), споріднені з лат. Іа- 
§из «дуб», гр. фГ)7ое (дор. (рссре) «тс.» 
(власне, «дерево з їстівними плодами»), 
гал. Ьа§оз, іє. *ЬЬа£бз «бук»; сюди ж, ма¬ 
буть, і гр. фа-(єїу «їсти», вірм. Ьиса- 
пет «годую, харчую», Ьоіс «харчування, 
їжа», псл. Ьо§ь «бог», укр. бог; 
географія слов’янських слів виключає 
можливість запозичення з днн. Ьик, Ьоке 

«бук», яке пропонувалось (Кпиіззоп 
ОБ 53—54); останнім часом висунуто 
припущення про зв’язок псл. *Ьикь 
з докласичним балканським (лідій¬ 
ським) Ьаико «червоний», Ьоко «тс.» 
(Будимир ВЯ 1958/2, 50; ЗФФУБ 
1952 II 264—265; Сл. филология II 
112) або з невідомими формами праін- 
доєвропейського субстрату (МасЬек 
БР II 146, 154, 156—158; Ршіпіскі 
ВРТМ 15, 127—134).— Критенко Вступ 
503, 548; Шанский ЗСРЯ І 2, 217—218; 
Фасмер—Трубачев І 234—235; Преобр. 
І 51—52; Филин Образ, яз. 144; Ильин- 
ский Прасл. гр. 39; 51а\узкі І 49; Вгйск- 
пег 48; МасЬек Е53С 76; Лш. гозії. 131; 
БеЬг-5р1аучпзкі — Рої. 28, 61; БЕР І 
87; 5кок І 230—231; ЗССЯ 3, 90—91; 
Бернштейн Очерк 1974, 224; 51. ргазі. 
І 444—445; Засіп,— Міг. У\УЬ. І 456— 
458; Мартьінов Сл.-герм. взаимод. 60— 
61; Мііетгекі К51 26/1, 131—132; Вегп. 
І 99; Кипарский ВЯ 1958/2, 49; Кірагз- 
ку ОБ О 218—219; ЇУіззтапп Оег Г\Іате 
бегВисЬе, Вегііп, 1952; Мозгугїзкі Р2ЛР 
35, 59, 63; Рибпіскі РгазІ. II 76; 5аїа- 
гсууісх ЛР 40/3, 227—228; ЛбЬаппеззоп 
597—598; Раїк—Тогр 271; ШІепЬеск 
215ІРЬ 15, 484; Кго^тапп К2 72, 1— 
12; 73, 1—7; Біепсіег-Реіегзеп 2151РЬ 7, 
253—254.— Пор. буз, буква, буков. 

[бук2] «водяний пил біля порогів 
Дніпра» Я, [бучало] «вир; глибока яма 
з водою» Пол; — р. [бук] «ковбаня під 
млиновим колесом», [букалище, бучало, 
бучило] «тс.; прірва; вир; глибока яма 
з водою», [буча] «бистрина; глибінь у 
річці», бр. [бук, бука] «тс.», болг. [бука] 
«жолоб (млиновий)», м. бука «тс.; [шум, 
галас]», бучало «водоспад», схв. бук 
«тс., вир, бурління»;—очевидно, похідне 
від псл. Ьик-, Ьис- «ревти, шуміти».— 
ЗСБМ І 404; БЕР І 95; ЗССЯ 3, 73- 
74, 91.— Див. ще букати. 

[букарт] «бешкетник, пустун; поза¬ 
шлюбна дитина», [букгарт] «тс.» ВеБ, 
ст. букарт'ь «позашлюбна дитина» 
(XVII ст.); — очевидно, результат гі- 
перистичної видозміни запозиченого з 
польської мови [ббнкарт] «тс.» за анало¬ 
гією до закономірного співвідношення 
польських і українських звукових форм 
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букат букашка 

типу Ь§Ьеп— бубон, рг§1—прут і 
под.— Див. ще бенкарт. 

[букат] «кусок, скибка», [буката, бо¬ 
ката] «тс.», ст. боукатоу (чол. р. дав. в.) 
(1452), букату (жін. р. зн. в.) (1758); — 
р. [буката] «хлібина, булка», [букатка] 
«чорний хліб; кусок, скибка; кусок м’я¬ 
са; бурлацька пайка; хліб(ина)», бр. [бу¬ 
ката] «булка», [букатка] «спечений 
хліб», п. ст. Ьикаі «шматок, кусок, 
штука»; — давнє запозичення з східно- 
романських мов; рум. Ьисаій (молд. 
буката) «шматок, грудка, клапоть, скиб¬ 
ка, штука» походить від лат. *Ьиссаіа, 
пов’язаного з Ьцсса «надута щока; 
(вульг.) рот; шматок (у роті)», що зво¬ 
диться до іє. *Ьи- «надувати, роздувати; 
пухнути, набрякати», можливо, того 
самого, від якого походять і псл. Ьіг]'ь 
«нерозумний; сміливий, сильний», укр. 
буйний, буяти.— ЗсЬеІисїко 128; Ко- 
билянський Гуц. гов. 82; №{й-Агта£ 
та ін. Ротапозіауіса 16, 77; УгаЬіе Ро- 
таповіауіса 14, 134—135; Сгап]а1а 226, 
438; Каїпгп. 12; 9СБМ 1 404; Вегп. І 99; 
Мікі. Е\У 24; БІЖМ 96; Ри$сагіи 19; 
Меуег-БйЬке РЕ"\У 1358; Шаісіе—Ноіт. 
І 120; Рокоту 98—100.— Пор. буяти. 

[букати] «кричати, ухати; ревти, му¬ 
кати (про водяного бугая)» ВеБ, [бучи¬ 
ти] «шуміти» ВеБ, [бучувйти] «тс.» Я, 
Щкало] (орн.) «водяний бугай, Воіаигиз 
зіеііагіз ЗіерЬ.» ВеБ* Ібукач] «тс.» ВеБ, 
буча «крик, галас, тривога», [бучня] 
«веселий, розкішний бенкет, весілля» 
Я, бучний «розкішний, пишний; гучний», 
бучливий «тс.» КІМ, бучнішати, [збу- 
чений] «сповнений шумом бійки» Ж;— Р- 
[букать] «бухати, глухо звучати, хло¬ 
пати», [бучать] «плакати; ревіти, му¬ 
кати; гудіти», бр. буча «буча», др. бу- 
чати «ревіти, мукати», бучити «тс.», 
букь «шум», п. Ьисгес «гудіти, дзижчати; 
ревіти», Ьисгпу (заст.) «сильний, пиш¬ 

ний, бучний», ч. Ьикаіі «ухати, кричати 
(про птаха)», Ьисеіі «ревіти, мукати», 
слц. Ьикаі’, Ьисаі1, вл. Ьисес «тс.», 
болг. буча «гуджу, шумлю, звучу», м. 
бучи «реве, шумить, гуркоче, гуде», 
схв. букати «ревіти, мукати; шуміти», 
бучати «шуміти, гудіти, гриміти», б$- 
чан «шумний, бурний», слн. Ьикаіі «му¬ 
кати, ревіти, рохкати», Ьисаіі «гриміти, 

гуркотіти, рокотіти»; — псл. Ьик- (Ьис-) 
«ричати, ревіти, гудіти, дзижчати», яке 
зводиться до іє. *Ьоик-, що є похідним 
від звуконаслідувального кореня *Ьи- 
(*Ьеи-, *Ьои-, *Ь1щ-, *ЬЬеи-); спорід¬ 
нене з лит. Ьаіїкіі «ревіти», Ьйкаиіі 
«тс.», лтс. Ьйкіеі «глухо гудіти», кімр. 
Ьи£ас1(*Ьоикаіо-) «ревіння», дінд. ЬйккЙ- 
гаЬ «ревіння лева», Ьйккаіі «гавкає», 
гр. [36хтї)5 «той, що виє», рикагг] «тру¬ 
ба»; інший ступінь чергування голос¬ 
ного, можливо, представлений у псл. 
Ьукь, укр. бик; виведення ч. Ьикаіі 
безпосередньо з вигуку Ьи (НоІиЬ— 
Ьуег 107) сумнівне.— Шанский ЗСРЯ І 
2, 242, 243—244; Фасмер І 236, 256; 
Преобр. І 56—57; Зїа\У5кі „І 48, 52; 
Вгйсклег 46; МасЬек ЕЗДС 74, 76; 
НоІиЬ—Кор. 80; БЕР І 47, 95; Зкок І 
225; ЗССЯ 3, 88; 51. ргазі. І 443—444; 
Засіп.—Аііг. УМ). і 190—192; Коїї- 
пек 180—182; Мозхупзкі Р23Р 227; 
Вегп. І 98—99; Мікі. ЕАУ 24—25; Бу- 
лаховский Семас. зтюдьі 37; Оіг^Ьзкі 
БР 1, 125—126; Ргаепкеї 37; МйЬІ.— 
Епбг. І 267, 344; Зіокез ВВ 21, 130; 
МаугЬоіег II 435; \Уа1сІе—Ноїт. І 120; 
Воізасч 137; Ргізк І 276; Рокоту 97— 
98.— Пор. бик, бук3. 

[букашка] (ент.) «сонечко, Соссіпеїіа 
Ітризіиіаіа» Ж; — очевидно, запози¬ 
чення з російської мови; р. букашка 
«комашка», [букара, букатка] «тс.», [бу¬ 
ка] «комаха, що дзижчить; вова (дит.); 
мурмило, відлюдько; староста, началь¬ 
ник», як і бр. [бука] «комашка», п. Ь^к 
(очевидно, із вторинною назалізацією 
первісного и) «овід, гедзь, ТаЬапиз Ьо- 
уіпиз», ч. [Ьик, Ьипк], нл. ст. Ьик 
«тс.», пов’язане, мабуть, із звуконаслі¬ 
дувальним бук «глухий звук, гул, гу¬ 
діння», спорідненим з укр. [букати] 
«кричати, ухати; ревти, мукати (про во¬ 
дяного бугая)»; менш переконливе по¬ 
в’язання р. букашка безпосередньо з 
вигуком бу (Зеленин РФВ 54, 119; 
Фасмер І 235—236); виведення укр. [бу¬ 
кашка} від [буката] «кусок, скибка», 
[букатка] «тс.» (Сгап)аій 226) помилко¬ 
ве.— Шанский ЗСРЯ І 2, 218; Горяев 
32; 51а\узкі І 29; Вгйскпег 19; Засіп.— 
Аііг. УДУЬ. І 190.— Див. ще бик, бу¬ 
кати. 
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буква букет 

буква «літера; [азбука, буквар]», бук¬ 
вар, буки «назва слов’янської літери б», 
букварний, буквений, буквальний (мож¬ 
ливо, з р. буквальний, кальки фр. Ііііе- 
гаї); — р. б$ква, др. буква «літера; (мн.) 
письмена, письмо», букт>вь, буки «тс.», 
п. Ьик\ча «алфавіт, азбука», ч. Ьикуа 
«літера» (з рос.), слц. Ьикуіса, нл. Ьик- 
\уіса «тс.», полаб. Ьйкуоі (наз.-зн. в. 
мн.) «книжки», болг. м. буква «літера, 
письмо», схв. бї/к «тс.», буква «літера», 
бЦквица «буквар, азбука», слн. заст. 
Ьйкуе (мн.) «книжка», стел. Бсуктьви 
(мн. жін. р.), Бч’ук'ьвЕ (род. в.) «літера», 
*Боуш (наз. в. одн.); — пізньопсл. (пд.) 
*Ьику «літера», Ьикт>уі «письмо»; — 
запозичення з германських мов; гот. 
Ьока (<*Ьоко) «буква», Ьокоз (мн.) 
«письмо, книжка, документ, грамота», 
двн. ЬиоЬ «книжка», дісл. Ьок, Ь#кг 
(мн.) «книжка» пов’язані з назвою 
бука в германських мовах (гот. Ьока, 
дісл. Ьок, двн. ЬиоЬЬа і т. д.— на бу¬ 
кових дощечках або паличках у герман¬ 
ців накреслювались письмена, один з 
видів рунічних знаків); полаб. Ьйкуоі, 
очевидно, пов’язане з свн. Ьок, Ьйк 
«книжка», днн. Ьок «тс.» і, можливо, 
незалежне від південнопраслов’янських 
форм (БеЬг-ЗрІауапзкі 2арог. 279, 309; 
БеЬг-ЗрІа'йійзкі—Рої. 61; Кпиіззоп ОБ 
53; Зіепсіег-Реіегзеп 2181РЬ 13, 249).— 
Шанский ЗСРЯ І 2, 218—219; Фасмер І 
236; Преобр. І 51—52; Горяев 32—33; 
Зіаугзкі І 49; Вшскпег 48; К2 42, 146; 
$\У І 231; НоІиЬ—Кор. 81; іапко 51а- 
уіа 9, 349; БЕР І 87—88; Младенов 49; 
Зкок І 230—231; ЗССЯ 3, 91—92; 51. 
ргазі. І 445—446; Беетіп§ Р51 34/1, 
25; Засіп.— Аіїх. У\УЬ. І 456—458; 
Мікі. Е\У 24; Ьое^е К2 39, 327—330; 
ЛбЬаппеззоп 955; Угіез АЕ\У 48; Кіи^е— 
МіЦка 106.— Див. ще бук1. 

буквиця (бот.) «Веіопіса оШсіпаїіз 
Б.; [подорожник, Ріапіа^о ша]ог Б. 
Мак]», [буквиця біла (жовта)] «перво¬ 
цвіт, Ргішиїа оШсіпаїіз НіН.» Г, Мак, 
[буковник] «Веіопіса Б.» Мак, [бук-тра- 
ва] «тс.» Мак, ст. буквици (жін. р. род. 
в.) «Веіопіса» (XVIII ст.); — р. бук¬ 
вице «тс.», бр. [буквіца] «тс.; первоцвіт», 
п. Ьикуіса «Веіопіса», Ьик\уа, ч. Ьик- 
уісе, ст. Ьикуісе, Ьикуа, Ьикоуісе, 

слц. Ьикуіса, нл. Ьикуіса «тс.», болг. 
[буковица] «подорожник, Р1ап1а§о ша- 
Іог Б.», [буквица] «тс.», м. буковец «чер¬ 
воний перець», схв. буквица «Веіопіса», 
ббквица, слн. [ЬОкуіса] «тс.»;—очевидно, 
псл. *Ьикьуіса, пов’язане з назвою 
бук (через зовнішню схожість листків 
буквиці з листям бука); припускається 
також (Зкок І 183) походження (через 
форму основи Ьоку-) від лат. Ьаса «яго¬ 
да».— Словн. бот. 78, 401; Вісюліна— 
Клоков 133—134, 292, 253—254; Ней- 
штадт 436, 473; Меркулова Очерки 137; 
МасЬек ЕЗЛС 76; Лш. гозії. 172, 198— 
199; ЗсЬизіег-Зеуд: РгоЬеЬей 35; ЗССЯ З, 
91; Бернштейн Очерк 1974, 224; 51. 
ргазі. І 445; Засіп.— Аііг. УУ/Ь. 1458.— 
Див. ще бук1. 

букер «агрегат з багатолемішного 
плуга і сівалки», [букарь, пукарь] «тс.», 
букерувати, [пукйрити] «обробляти бу¬ 
кером»; — р. буккер, [букер, букарь, пу¬ 
карь, букарить]; — не зовсім ясне; мож¬ 
ливо, пов’язане з назвою заводської 
марки плугів системи «Вескег»; мало¬ 
ймовірний зв’язок з англ. Ьиск «дро¬ 
бити руду, розпилювати дерева на коло¬ 
ди» (ССРЛЯ 1, 679; Ушаков І 201).— 
Фасмер І 236; Миртов 31, 264, 378. 

букет; — р. бр. болг. м. букет, п. 
Ьикіеі, ч. Ьикеі, Ьои^иеі, слц. Ьикеї, 
Ьикеіа, схв. букет, букета, слн. Ьикеі; 
— запозичено (очевидно, через росій¬ 
ську і польську мови) з французької 
мови; фр. Ьои^иеі «букет, жмуток; аро¬ 
мат», первісно «гай» (пор. Ьои^иеі сі’аг- 
Ьгез «гай», букв, «група дерев») є зменшу¬ 
вальною формою до Ьоіз «ліс; (ст.) гру¬ 
па дерев», яке разом з пров. ст. Ьозс, 
іт. Ьозсо, слат. Ьизсиз, Ьозсиз «тс.» по¬ 
ходить від західногерманського кореня 
*Ьозк- «кущ, ліс», *Ьизк- «тс.», який збе¬ 
рігається в двн. днн. Ьизс «кущ, чагар¬ 
ник, гайок», свн. ЬизсЬ, ЬозсЬ(е), снн. 
ЬизсЬ, Ьизк, гол. Ьоз(сЬ), англ. ЬизсЬ, 
нвн. ВизсЬ «тс.»; герм. *Ьизк- є розши¬ 
ренням герм. *Ьц$- «пухнути, набряка¬ 
ти», пов’язаного, очевидно, з іє. *Ьи-, 
*ЬЬа- «надувати, роздувати», від яких 
виводяться також лат. Ьиііа «пузир, 
пухир, прищ», псл. *Ьи1а «гуля, на¬ 
балдашник», укр. булава, булка «хліб» 
тощо, дісл. Ьузіа «швидко витікати». 
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буки-барабан-башта букс 

стел, вметр-ь, укр. бистрий; менш пере¬ 
конливе пов’язання слов’янських слів 
з н. Викеіі «букет», Воіщиеі «тс.» (Фас- 
мер І 236), яке зводиться до того ж фр. 
Ьоік}иеі «гай».— СІС 1І1; Акуленко 141; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 219; Горяев 32; 
51. тоуг. оЬсусЬ 97; Вгйскпег 48; НоІиЬ— 
Буег 107; БЕР І 88; Вуіаклиіа 135; 
ВІосЬ 79, 87, 105; Байка! 95, 104, 118; 
К1и£е—Міікка 113; Таїсіє—Ноїт. І 122; 
ЛоЬаппеззоп 588, 591, 592; Угіез АЕ-^ 
66, 68.— Пор. бистрий, булава, булка. 

[буки-барабан-башта] «нісенітниця, 
дурниця, безглуздість, недоладність»;— 
неясне; можливо, походить з якоїсь 
старої читанки (граматики), де з навчаль¬ 
ною метою добиралися слова з тією са¬ 
мою початковою літерою, не пов’язані 
між собою значенням; звідси вживання 
цієї групи слів на позначення нісеніт¬ 
ниці; про саме таке походження свідчить 
перше слово буки (назва літери б).— 
Див. ще буква. 

[буківкаї (орн.) «зяблик, Ргіп§і11а 
соеІеЬз Б.» Ж, [букивчак] «тс.»; — пов’я¬ 
зане з бук1; зяблики часто зустрічаються 
в молодих букових лісах, живляться 
ядрами букових горіхів.— Воїнств.— 
Кіст. 251—252; Страутман 112.— Див. 
ще бук1. 

букініст;—р. болг. букинйст, бр. 
букініст, п. слц. Ьикіпізіа, ч. Ьикіпізіа, 
Ьспщиіпізіа, схв. букйнист(а); — запо¬ 
зичення з французької мови; фр. Ьои- 
^иіпізіе «букініст» походить від Ьои- 
^иіп «стара книжка», яке зводиться до 
гол. Ьоек «книжка», снідерл. Ьоескііп, 
*Ьоекіп «тс.», споріднених з гот. Ьока 
«буква», Ьокоз (мн.) «книжка, письмо, 
грамота», з якими зіставляється й псл. 
*Ьику «літера», укр. буква.— СІС 111; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 219; Фасмер І 
236—237; Кораіігізкї 146; БЕР І 88; 
Ву]акли}а 135; Байка! 104; ВІосЬ 94; 
Угіез АЕ\У І 70.— Див. ще буква. 

буклак, буклажки — див. баклаг. 
букля (заст.) «локон, кучер», буклі 

(мн.), [букель, пукель) «тс.» Ж; — р. 
заст. бр. букля, п. рикіеі, болг. букла; — 
через російське і через польське та ні¬ 
мецьке посередництво (нім. Вйскеї «тс.») 
запозичено з французької мови; фр. Ьоис- 
1е «локон» походить від лат. Ьиссиїа 

«щічка», демінутива від Ьисса «надута 
щока».— Шанский ЗСРЯ І 2, 200; Фас¬ 
мер І 237; Вгйскпег 447; 51. \ууг. оЬсусЬ 
617; 5\У V 429; БЕР І 88; ВІосЬ 77; Бай¬ 
ка! 100.— Див. ще букат. 

[буков] (зах.) «буковий горіх», [бук¬ 
ва] «тс.» Ж; — п. Ьикіету, ІЬиктга], ч. 
Ьикуісе, ст. Ьикеу, Ьикуе, Ьикуа, слц. 
Ьикуіса, Ьикуа, вл. Ьик\уіса, полаб. Ьйк- 
уоі (наз.-зн. в. мн.), м. буклинка, схв. 
бї/квица, слн. Ьйкоуіса, Ьйкоуіпа «тс.»;—- 
псл. *Ьику «буковий горішок, плід бу¬ 
ка» пов’язане з *Ьику «бук, Ра§из Б.».— 
Зіа^зкі І 49; МасЬек Е5.ІС 76; БР II 
157—158; Іт. гозії. 131; 5сЬи$іег-8еж: 
РгоЬеЬеїі 35; ЗССЯ 3, 91—92; 5Б ргазБ 
І 445—446; КІрагзку СБО 219; Зіешіег- 
Реіегзеп 449—457.— Див. ще бук1. 

[букодїрка] (орн.) «зяблик, Ргіп§і11а 
соеІеЬз Б.», [букодірчак] «тс.» Бул, [бу- 
кодірча] «пташеня зяблика»; — неясне 
за своєю семантичною структурою склад¬ 
не утворення з основ іменників бук (бот.) 
«Ра§изБ.» і дірка (зяблики зустрічають¬ 
ся часто в молодих букових лісах, жив¬ 
ляться ядрами букових горіхів).— Бу- 
лаховский Семас. зтюдьі 164; Мовозн. 
1948, 48; Воїнств.— Кіст. 251—252; 
Страутман 112.— Пор. букІвка. 

букбрія, букурія — див. бокури. 

букс (бот.) «самшит, Вихиз зетрег- 
уігепз Б.», буксус, [буксусник] Мак, [бук- 
шпал] (з п.), [ґруиіпан Мак, шушпан 
Мак]; — р. букс, буксус, [буксусник, бук- 
ииган], букебом (заст.), бр. болг. букс, 
п. Ьикзкрап, [Ьикзрап, ЬикзЬат], ч. 
Ьихиз, [ризрап], слц. Ьихиз, вл. Ьикзо\гс, 
схв. бус, ст. пуитан, слн. ризрап; — 
очевидно, пов’язане з нвн. ВйсЬзЬаит 
(снн. ЬизЬот, ЬозЬот, двн. ЬиЬзЬоит) 
«буксове дерево», утвореним з основ 
іменників ВисЬз «букс», що походить 
від лат. Ьихиз «тс.», пов’язаного з ети¬ 
мологічно неясним гр. я6|од «букс», 
і Байт «дерево», спорідненого з снн. днн. 
Ьот, дангл. Ьєат, двн. Ьоит «тс.»; 
форма букс могла бути результатом піз¬ 
нішого впливу з боку латинської но¬ 
менклатурної назви Ьихиз.— СІС 112; 
Шелудько 23; КісЬЬапїі 37; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 220; Фасмер І 237; Горяев 32; 
Смирнов 68; Вгйскпег 48; КогЬиі РР 
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букса букшСЗ 

4, 444, 505; Еоз Ог. р. І 21; МасЬек ,1т. 
гозії. 140—141; НоІиЬ—Ьуег 107; 5кок’ 
1143; 5асіп.— Аіїх. У\УЬ. І 473; К1и§е— 
Міігка 107; .ІоЬаппеззоп 956, 962; \Уа1- 
сіе—Ноїт. І 125; Ргізк II 626; Воізасч 
827.— Див. ще бум3.— Пор. букса1. 

букса1 «втулка, металева коробка з 
підшипником, що передає тиск вагона, 
паровоза тощо на вісь колеса; [жерстя¬ 
на або дерев’яна банка ВеУгЬ, (дать 
букси] (перен.) «набити, відлупцювати» 
До, ст. буксовати «обладновувати бук¬ 
сами», возі> буксований (1619); — р. бр. 
букса, п. Ьикза «металева трубка, при¬ 
кріплена до кінця осі; окуття труб на¬ 
соса, обруч», Ьикз «тс.», слц. Ьикза 
«жерстяна шкатулка, коробочка, ко- 
пилка», Ьйкз «тс.», нл. Ьикза «обруч (ма¬ 
точини)», болг. букса, слн. риза «букса 
(втулка)»; — запозичене через польське 
І російське посередництво з німецької 
мови; нвн. ВйсЬзе «букса, втулка, бля¬ 
шанка, банка (для збирання грошей)», 
як і двн. ЬиЬза «втулка», свн. ЬйЬзе, 
снн. Ьоззе, Ьйззе «жерстянка, бляшанка, 
копилка; рушниця, гармата», дангл. Ьох, 
пов’язане, можливо, через слат. Ьиха 
«втулка з самшиту», з гр. «скринь¬ 
ка, шкатулка, коробка», що походить 
від яб£ое «букс», до якого зводиться 
й укр. букс «тс.». — Тимч. 152; Шан- 
ский ЗСРЯ І 2, 220—221; Вгііскпег 448; 
ЬеЬг-ЗрІамйпзкі 2ароі:. 287, 294, 296; 
ЕеЬг-5р1амппзкі — Рої. 62; БТР 62; 
К1и£е—Міігка 107; Таїсіє— Ноїш. 1125; 
Воізасц 827.— Див. ще букс.— Пор. 
букша, бусоль, пушка1. 

[букса2] «трава з олійним зерном» 
Ва; — неясне. 

буксир «буксирне судно; буксирний 
канат», буксирувати; — бр. буксір, бук- 
сіраваць, п. Ьикзотуае, болг. буксйр, 
буксйрамі — запозичення з російської 
мови; р. буксйровать походить від гол. 
Ьое^зеегеп «буксирувати», а буксйр від 
н. Ви^зїегег «буксирне судно», утворе¬ 
ного від Ьи^зіегеп «буксирувати»; гер¬ 
манські форми походять від порт, рихаг 
«штовхати», яке зводиться до лат. риі- 
заге «тс.».— СІС 112; Шанский ЗСРЯ І 2, 
221; Фасмер І 237; Горяев 32; Смирнов 
67; К1и§е—Міігка 109; УгїезМЕ\У69; 
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Уленбек РФВ 26, 292. — Див. ще 
пульс.— Пор. буксувати. 

буксувати «обертатися, ковзаючись 
на місці» (про колеса поїзда, автомобі¬ 
ля); — р. буксовать, бр. буксаваць, п. 
Ьикзомгас, болг. боксувам, буксйрам «тс.»; 
— очевидно, пов’язане з буксйр; зі¬ 
ставлення з букса «втулка» (Лехин— 
Петров 112) викликане пізнішими асо¬ 
ціаціями.— Кораііпзкі 147; 51. шуг. оЬ- 
сусЬ 97; РЧДБЕ 117.— Див. ще буксйр. 

[букулай] (назва барана) Доп. УжДУ 
IV, [букулая] (назва вівці) тж, [букуле- 
ша] «тс.» тж; — запозичення з східно- 
романських мов; рум. Ьисйіаіе (молд. 
букзлае) «чорноморда вівця» утворене 
від Ьисй «щока», яке походить від лат. 
Ьисса «тс.», і етимологічно неясного 
Іаїе «темно-сірий».— УгаЬіе Рошапозіа- 
уіса 14, 135; ОІЖМ 97, 443; Ри$сагіи 
19.— Див. ще букат.— Пор. буча. 

[букурія] «свято, торжество, бенкет» 
Я; — запозичення з молдавської мови; 
молд. букурйе (рум. Ьисигіе) «радість, 
задоволення» є суфіксальним похідним 
від дієслова букура (рум. Ьисига) «ра¬ 
дувати, веселити», можливо, запозиче¬ 
ного з албанської мови; пор. алб. Ьи- 
кигоп’, Ьйкиг «красивий, чудовий, гар¬ 
ний», Ьикигї «краса, чарівність»; зі¬ 
ставляється також з тур. ЬиЬиг «духи; 
ладан, фіміам».— Уіпселг 9; ОІЛ^М 97; 
СіЬас II 715; Огй^апи Кошіпіі 208; 
Сгап]а1й 226; СДЕЛМ 62. 

букут — ДИВ. бутук. 
[букша] «дерев’яна або залізна втул¬ 

ка в колесі; обруч, обідок Па», [букш] 
«тс.» Ж, [бухша] «деталь у возі, букса» 
ЛЧерк, [букші дати] (перен.) «побити, 
налупцювати» Дз, [букшувати] «наби¬ 
вати букші» Ж, [бушувати\ «обковувати 
колеса», ст. букша (1755), возі» букшо- 
ваний (1648); — давнє запозичення з ні¬ 
мецької мови; нвн. ВйсЬзе «втулка, бук¬ 
са» є тим самим словом, яке пізніше було 
запозичене в російську і українську мо¬ 
ви в вигляді букса; польське посеред¬ 
ництво для всіх форм (КїсЬЬагсІі 37) 
не доведене.— Шелудько 23.— Див. ще 
букса1.— Пор. бушта. 

[букшій] (бот.) «біб, РЬазеоІиз» 
ЕЗб 2, [букшійки] «квасоля» тж; — мож- 



булава булат 

ливо, запозичене з румунської мови; рум. 
Ьисзіи «іспанський дрік, Зрагііит )ип- 
сеит» (декоративна рослина родини бо¬ 
бових) походить від лат. Ьихиз «букс»; 
не менш імовірний і зв’язок з [бокшій] 
«віл з рябими боками» (пор. [бугай] 
«вид квасолі»). — РБРМ 97. 

булава «жезл, палиця з кулястим на¬ 
балдашником (знак гетьманської вла¬ 
ди), кийок» Ж, Г, [булавка] «кийок, пал¬ 
ка з кулястим кінцем» Г, Мо, [булавен¬ 
ний] «той, хто розмахує, ударяє була¬ 
вою» Ж, [булавнйчий] «чиновний козак, 
на руках якого знаходилася булава ко¬ 
шового атамана Запорізького війська» 
Я, ст. з булавою «кий з потовщенням на 
кінці» (1665), при булаві «знак уряду, 
влади гетьманської» (XVII ст.); — р. бр. 
булава, бр. булавешка «набалдашник», 
р.-цсл. вУлавд «жезл», п. Ьиіа\уа (жезл 
як символ влади), ст. «дрюк», ч. слц. 
Ьіліауа «булава», нл. Ьи1а\уа «куля, кег¬ 
ля, кружало», болг. булава, схв. слн. 
Ьиіауа; — очевидно, похідне з суфіксом 
-ауа (-ауь) від псл. *Ьи1-а «гуля, набал¬ 
дашник», пов’язаного з псл. *Ьи1-0')- 
«пузир, пухир; гуля, жовно; куля, бри¬ 
ла, грудка», укр. булька; до того ж ін¬ 
доєвропейського кореня належать булка 
«хліб», буйний; менш імовірне припу¬ 
щення про зв’язок слов’янських слів 
(через германські форми) з лат. Ьиііа 
«пухир; опуклість; набалдашник, шиш¬ 
ка» (Преобр. І 52); непереконливе І ви¬ 
ведення з пн.-тюрк. *Ьи1ау(а), полов. Ьи- 
Іау «дрючок, ломака» (Москаленко УІЛ 
31; 51а\узкі ЗР 1954/2, 134; Горяев 33; 
2а.щсгко\У5кі 50 50; 5У/ І 233; Мікі. Е"\У 
417; ТЕ1 І 268).— Шанский ЗСРЯ І 2, 
221; Фасмер—Трубачев І 237;Ильинский 
РФВ 61, 240; 51а\узкі І 50; Вгііскпег 48; 
ЗССЯ 3,93; 51. ргазі. І 447; Засіп.—Аііг. 
УІУЬ. І 87—89; Вегп. І 100; 2иЬаїу 
ВВ 18, 260; Іе§ег5 2ї51РЬ 27, 93; Зіо- 
кез К2 ЗО, 557; ЗбЬаппеззоп 588; КогзсЬ 
АІЗІРЬ 9, 463; Угіез АЕ\У 34.—Див. 
ще булка, булька.— Пор. буяти. 

булавка «шпилька»; — р. булавка 
«тс.», бр. [булавешка] «головка швай¬ 
ки», п. Ьиіахука «шпилька»; — очевидно, 
запозичено з російської мови, в якій 
утворено від булава «жезл, палиця з ку- 
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лястим набалдашником», спорідненого з 
укр. булава «тс.». — Шанский ЗСРЯ І 
2, 221—222; Фасмер І 237; Преобр. І 
52; Горяев 33; Булаховский Труди ИРЯ 
І 150; 51а\узкі І 50; Вгііскпег 48; 5ЇУ 
І 233.— Див. ще булава. 

[булавочникі (бот.) «цефалантера, 
пилкоголовник, СерЬаІапіЬега Ь. С. 
РісЬ.» Мак, [булатка] «тс.» Ж; — по¬ 
в’язане з булава; назва зумовлена ку¬ 
лястою формою пиляка цієї рослини; 
пор. інші назви цефалантери: [палочни- 
ця\, похідне від палка, ч. окгоіісе від 
[окгоіа] «куля», заст. киїаііска.— 
МасЬек ,1т. гозії. 296.— Див. ще бу¬ 
лава. 

буланий «свїтло-рудий (про коня); 
[бляклий, блідий ВеБ]», [булавний] 
«бляклий» ВеБ, ст. буланьїх (1717); — 
р. буланий, бр. булани, п. ЬиІапу; — 
запозичено, можливо, через російське 
посередництво, з тюркських мов; чаг. 
тат. ойр. тув. каз. булан «лось; ясно- 
жовтий», алт. хак. пулан, башк. [булан] 

«тс.», тат., башк. болан «олень; оленя¬ 
чої масті; лось; лосиної масті», чув. 
палан «олень; лось», дтюрк. Ьи1ап«лось», 
можливо, походять від поєднання кит. 
п‘ау «однорогий олень» і ст. Ііеп «єди¬ 
норіг»; тат. булан пояснювалось також 
(ЬокоізсЬ 29) як похідне від буг «дим, 
чад».— Болдирев Тюркизмьі 50; Сета- 
пов Тюокизмьі 235: Одиниов Зтимология 
1971, 201—204; Шанский ЗСРЯ І 2, 
222; Фасмер І 238; Засіп.— Аііг. У\УЬ І 
464; Вегп. І 100; Дмитриев 530; КогзсЬ 
АІЗІРЬ 9, 493; Севортян II 260; Егоров 
146; Щербак ИРЛТЯ 141—142; 2аі^сг- 
ко\Убкі Рог. і§2. 1937—1938/4, 35. 

булат «гартована сталь,стальний кли¬ 

нок, шабля», ст. булатний (XVIII ст.);— 
р. бр. болг. булат, н. Ьиіаі, ч. ст. Ьи- 
Іаі; — очевидно, через російське посе¬ 
редництво запозичено з північнотюрк- 
ських мов; тат. булату тс.», як і кирг. 
болот, кипч. Ьоіаі, аз. полат', кумик. бо- 

лат, походить від перс, рпіаб «сталь».— 
Болдирев Белар. лексікал. і зтьім. 16— 
17; Макарушка 12; Шанский ЗСРЯ І 2, 
222; Фасмер І 238; Преобр. І 52; ЗСБМ 
І 407; Шипова 92; Засіп.— кіїї. У\УЬ. І 
463—464; Вегп. І 100; Дмитриев 556; 
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булдйга булка 

Абаев ИЗСОЯ І 265; Ьокоізсії 134; Корш 
Др.вост. 4, 1912. 

[булдйга] «порожнистий стовбур рос¬ 
лини (дерева); порожниста, обгризена 
кістка» Я; — очевидно, запозичення з 
російської мови; р. [булдйга] «маслак, 
порожниста кістка; палиця, дрючок», 
[булдйжка] «обгризена кістка» задовіль¬ 
ної етимології не має; можливо, пов’я¬ 
зане з [булйга] «сукувата палиця, дрю¬ 
чок; круглий дикий камінь», булава 
І под. (Фасмер І 238; ЗСБМ І 408; ЗССЯ 
З, 94—95: Засіп,— Аііг. У\УЬ. І 89). 

булдймка (заст.) «вид старовинної 
рушниці», булдймок «тс.», ст. булдинка, 
булдинокТ) (XVIII ст.); — неясне; по¬ 
в’язується (Засіп.— Аііг. УУ/'Ь. І 89) 
з [булдйга] «порожнистий стовбур; по¬ 
рожниста кістка» (пор.). 

[булдир’ян] (бот.) «валеріана, Уаіе- 
гіапа оїГісіпаІіз Б.» Мак, [бульдир'ян] 
«тс.» Мак; — р. заст. балдриан, [бал- 
дьірьян], п. Ьаісігіап, ч. слц. Ьаісігіап, 
вл. Ьаісігіап; — запозичене, можливо, 
через російське посередництво, з німець¬ 
кої мови; нвн. Ваібгіап (свн. Ьаісігіап) 
«тс.» походить відслат. уаіегіапа «тс.».— 
Фасмер І 115; Преобр. І 14; МасЬек 
ЕЗЛС 43; КогзсЬ АЇЗІРЬ 9, 487; Кіи§>е— 
Міігка 45.—Див. ще валеріана. 

[булйга] (бот.) «Сопіигп тасиїаіпш 
к.», [булйгова1 «тс.»; — очевидно, ре¬ 
зультат контамінації і редукції форм бо¬ 
лиголов і бугила (богила).— Див. ще бо¬ 
гила, болиголов. 

булижник «кремінний сланець, ди¬ 
кий камінь, валун»; — як і ч. Ьиііг- 
пік «булижник», запозичене з російської 
мови; р. булижник «тс.; кам’яна брила; 
дрючок, сукувата палиця» походить від 
[булйга] «тс.»; можливо, російські фор¬ 
ми, як і булава, булька, походять від 
псл. *Ьи1а «гуля, куля, брила, набал¬ 
дашник».— Шанский ЗСРЯ І 2, 223; 
Фасмер І 239; Преобр. І 52—53; Горяев 
1892, 15; ЗССЯ 3, 94—95; Засіп.— Аііг. 
УШЬ. І 87—89; Ильинский РФВ 61, 
240.— Пор. булава, булька. 

булїнь «прив’язна линва»; — р. бу- 
лйнь «вірьовка для натягування паруса 
при сильному вітрі», булин (заст.), буг- 
лень, [вуглина, буглинь] «тс.»; — запо- 
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зичено (очевидно, через російське посе¬ 
редництво) з голландської мови; гол. 
Ьоеіуп «вірьовка для натягування па¬ 
руса», Ьое1іп§ «тс.», як і Ьое1і]п, Ьое^ііщ 
«тс.», походять від снідерл. Ьоеуііпе 
(Ьоуііпе, ЬоесЬІГпе), утвореного з основ 
іменників ЬоесЬ «ніс корабля; передня 
частина стегна», спорідненого з двн. 
Ьио» «плече, передня частина стегна, 
лопатка тварини», дангл. Ьо§ «плече, 
рука, згин; гілка», ЬоЬ «тс.», дісл. Ьо§г 
«згин, лопатка (у тварини); верхня ча¬ 
стина передньої ноги тварини; рука; 
ніс корабля», дінд. ЬаМ-Ь «рука, перед¬ 
пліччя; передня лапа», гр. «лі- 
коть, передпліччя», дор. зта/пс; «тс.», 
і Іїпе «вірьовка, канат», спорідненого з 
двн. дісл. Іїпа, нвн. кеіпе «тс.», лат. !ї- 
пеа «лінія».— Фасмер 1 228, 229; Смнр- 
нов 68; Круазе ван дер Коп ИОРЯС 
15/4, 20—21; К1и§е Зеетаппззрг. 162; 
К1и£е—Міігка 433; Меиіеп 9, 123; Угіез 
МШ 71, 401, 402; АЕ\У 47; Раїк— 
Тогр 90, 645; ЛбЬаппеззоп 599, 759, 
955, 1074; Кіеіп 192.— Див. ще лйнва, 
лінія. 

булка «білий хліб», буля (дит.) «тс.», 
б^лочник, булочна «хлібна крамниця», 
[булочня] «пекарня», ст. булка «білий 
пшеничний хліб» (XVIII ст.); — р. бр. 
булка, п. Ьиіка, Ьиіа «великий круглий 
хліб», ч. Ьиіа (дит.) «тс.», Ьиіка «круг¬ 
лий хліб, дешеве печиво», слц. ЬиГка, 
болг. [булка] «хліб», м. буле «коржик, 
спечений у попелі»; — не зовсім ясне; 
очевидно, пов’язане з булава, булька, 
які зводяться до псл. *Ьи1-а «куля, гу¬ 
ля, набалдашник», *Ьи1-(і)- «пузир, пу¬ 
хир; гуля, жовно; куля, брила, грудка»; 
з слов’янських мов, мабуть, було запо¬ 
зичене н. [Виїкеї «булка»; менш імовір¬ 
не виведення польських слів з роман¬ 
ських мов (іт. Ьиііа «круглий хліб; ку¬ 
ля», іт. фр. Ьоніе «тс.», фр. Ьои1ап§е «ре¬ 
месло будочника, пекаря») або з двн. 
Ьцііа «віспинка, прищик, пухирчик, гу¬ 
ля», свн. Ьіиіе «гуля, жовно; опух», 
шв. Ьиііе «хліб, булка» (Москаленко 
УІЛ 61; Шанский ЗСРЯ І 2, 222; Со- 
болевский ЖМНП 1911, травень, 166; 
Грот Фил. раз. І 610, II 484; Зіа^зкі І 
50; Кагїошісг 5\УО 75^; Вгйскпег РР 
4, 26; Маігепаиег 123; Зігекеї] 37) чи 



булла бульба 

з слат. Ьиііа «пузир, гуля; печатка» 
(Преобр. І 52; Впіскпег 48; Вегп. І 100; 
¥аИе—Ноїш. І 122).— Фасмер І 239; 
Ильинский РФВ 61, 240—241; 2аг§Ьа 
№ 61/1, 5; Вьгленов БЕ 1958/3, 245— 
246; Засіп.— АіІ2.У\УЬ. І 87—89; Віеі- 
Ші 2151 7/3, 337; Кірагзку Ваііепсі. 
148; №ирЬі!о1. Шїі. 53, 441; ЗсЬисЬагсІі: 
ЗІауосІ. 65; 2иЬаіу ВВ 18, 260;МйЬ1.— 
Епсіг. і 267; ШІепЬеск 191; РВгВ 20, 
325—326.— Див. ще булька.— Пор. бу¬ 
лава, буля. 

булла «папська грамота, декрет; по¬ 
слання», ст. булля (XVII ст.); — р. бул¬ 
ла, бр. болг. м. була, п. Ьиіа, Ьиііа, 
Ьиіа, Ьоїа (заст.), ч. Ьиіа, Ьиііа, ст. Ьиі- 
1е,слц. Ьиіа, схв. була, слн. Ьйіасгс.»; — 
запозичення з латинської мови; слат. 
Ьиііа «висяча випукла печатка на доку¬ 
менті, грамота» походить від лат. Ьиїїа 
«булька, банька, опуклість; набалдаш¬ 
ник; гуля; брунька; прикраса; булла», 
з яким споріднене і укр. булька «водяна 
або мильна банька».— Тимч. 153; Шан- 
ский ЗСРЯ І 2, 222—223; Вгйскпег 48; 
НоІиЬ—Буег 108; БЕР І 88; Ву)аклща 
136; Вегп. І 100; \¥аМе—НоГш. 1 122.— 
Див. ще булька.— Мор. булава, булка, 
буля, бульба2. 

[буля] «картопля», [буляник] «пиріг 
з картопляною начинкою» О, 1буляпка1 
«поле, з якого знято картоплю», [буля- 
ниця, бульник] «тс.» ДзАтл II, [бульма] 
«картопля» О, [бульман] «тс.» ВеНЗн, 
О, [бульманик] «картоплина; печений на 
плиті коржик з борошна, змішаного 
з картоплею» О, [бульманяник] «тс.» О, 
[бульнянка] «картоплиння; поле, з яко¬ 
го знято картоплю» О, [бульовйня] «тс.» 
О; — не зовсім ясне; може розгляда¬ 
тись і як продовження псл. *Ьи1а (Ьи1_|а) 
«грудка; округлість» з пізнішою зміною 
значення, і як результат видозміни укр. 
[барабуля] «картопля» або бульба «тс.».— 
Дзендзелівський КЮ ЕТ1М 15, 121— 
122.— Пор. бараболя, боля, бульба1, 
булька. 

[булябишка] (бот.) «латаття біле, 
Хутркаеа аІЬа Ь.» Л, [булябки] (ми.) 
«тс.» Л; — очевидно, пов’язане з буль¬ 
ба «земляна груша; картопля» (за схо¬ 
жістю кореневища).— Див. ще буль¬ 
ба1. 

будь (вигук, що імітує звук виливан¬ 
ня рідини з вузького отвору), буль-буль, 
бульк «тс,; імітація звуку падіння у во¬ 
ду», [бульбдн] «вир» ІІІух, [булькет] 
«джерело» ДзАтл II, [булькот] «тс.» 
тж, булькіт «[тс. тж]; клекотання», 
булькотнеча «переливання з шумом, бур¬ 
чання», бульбулькати «з шумом вилива¬ 
тися з вузького отвору; випускати буль¬ 
ки», булькати «тс.; [бити джерелом, кле¬ 
котати, бурлити, пузиритися ВеЛІ», буль¬ 
котіти «тс.; квоктати (про індика)», 
бульчати «тс.»; — р. буль, бульк, буль¬ 
кать, бр. булькаць, п. Ьиі-Ьиі, Ьиікоіас, 
ч. Ьікоіаіі «булькати» (про струмок то¬ 
що), болг. бьлбукам «дзюрчати, шуміти», 
бьлбдля «тс.; бурмотіти»;—псл. *Ьи1- 
(Д-, *ЬьІ-, звуконаслідувальне утворен¬ 
ня, мабуть, споріднене з *Ьь1-к-, *Ь1е-к-, 
до яких зводяться белькотати, блеко¬ 
тами, блекіт тощо, і *Ьь1-1>, ^Ььі-і-, 
з якими пов’язані бовтати, бовть; 
менш імовірне припущення про зв’язок 
з бурлити, бурити, буркати (Лопатин 
ЗИРЯ II 144).— Шанский ЗСРЯ І 2, 
223; Фасмер І 239, 240; Преобр. І 53; 
Горяев 33; 51а\узкі І ЗО, 50; Вгйскпег 
20; МасЬек ЕЗЛС 57; БЕР І 55, 98; 
Засіп.— Аііг. Уї^Ь. і 169—170.— Пор. 
белькотати, блекіт, блекотати, бовтати. 

бульба1 «земляна груша, НеІіапіЬиз 
іиЬегозиз Ь.; картопля; [дрібна картопля 
Ва, ЛЧерк; ріпа, Вгаззіса сашрезігіз Ь. 
уаг. Кара Ь. Негіет ЛІ», [бульбак] 
«картопля» ВеНЗн, [бульбан, бульбе^а, 
бульбиця] «тс.», [бульбасник] «поле, з 
якого знято картоплю» О, [бульбенець 
О, бульбисько, бульбянка О] «тс.», [буль- 
банівка] «картоплиння» ВеНЗн, [буль- 
банник Л, бульбечнік Л, бульбйне ВеНЗн, 
бульбдшнік ЛІ «тс.», [бульбяник] «пи¬ 
ріг з картопляною начинкою» О, [буль¬ 
бастий1 «схожий на бульбу»; — р. [буль¬ 
ба] «картопля», [буньба] «тс.; земляне, 
або чортове яблуко», бр. бульба, п. [Ьиі- 
Ьа] «тс.»; — очевидно, запозичено з 
польської мови, до якої, мабуть, уві¬ 
йшло з латинської; слат. ЬиІЬиз «цибу¬ 
ля, цибулина; бульба» походить від гр. 
Роїрбд «цибуля, цибулина (гуля, жов¬ 
но)», яке разом з |ЗоЯ.[Зіуг) «вид білої ци¬ 
булі», ро^Рітоу (атт. (Зб^ітоу) «гній (ко¬ 
ров’ячий)», можливо, також дінд. ЬаІЬа- 
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бульба бульва 

)аЬ «трава Еіеизіпе іпсііса», вірм. раїаг 
«пузир, міхур» походить від іє. *ЬоІ-/Ьи1- 
«грудка, брила; бульба; гуля, жовно, 
наріст, опуклість, опух», що могли бути 
утворені від звуконаслідувального іє. 
*Ьи- «надувати, роздувати; прибувати 
(про воду), набрякати», *ЬЬц- «тс.», 
від якого походить і лат. Ьисса «надута 
щока», можливо, також лат. ЬиІІа «пу¬ 
зир, пухир; брунька, пуп’янок», якому 
відповідають псл. *Ьи1-0)- «пузир, пу¬ 
хир; гуля, жовно; куля, брила, грудка», 
укр. булава, булка, булька; вважається 
також (Засіп.— Аііг. У\^Ь. І 89) спокон¬ 
вічно слов’янським, спорідненим з бу¬ 
лава, булка, бульката ін.; менш імовірне 
виведення п. ЬиІЬа (Фасмер І 240) від 
н. [Воііе] «бульба, цибулина», очевидно, 
пов’язаного з іє. *ЬЬеІ- «пухнути, на¬ 
брякати; прибувати (про воду); буяти, 
рясніти, повнішати» (ЗоЬаппеззоп 627; 
К1и§е—Міігка 90); сумнівне також по¬ 
в’язання (Регззоп Веііг. 247, 254; Ре- 
іегззоп ІР 34,236) лат. ЬиІЬиз з лит. Ьиіп- 
Ьиіаз «булька, банька», ЬигЬиІаз, лтс. 
ЬигЬиІіз «тс.», лит. ЬйгпЬигаз «брунька, 
пуп’янок», лтс. ЬитЬигз «м’яч, куля; 
наріст, горб; картопля», ЬитЬиІіз «ко¬ 
рінь бульби, картопля» через те, що бал¬ 
тійські форми споріднені (разом із дінд. 
ЬітЬа-Ь «диск, коло, півкуля», гр. |3єр- 
{Зі£ «дзига, коловорот», «крапля; 
пухир») із звуконаслідувальними іє. 
*ЬитЬ-, *ЬатЬ-, *ЬахтЬ-, *ЬЬахтЬЬ- 
тощо.-^- Дзендзелівський РКЗ БТИ 15, 
121—122; Закревська Досл. і мат. VI 
30—31; ШсЬЬагсІІ 38; Шанский ЗСРЯ 
І 2, 223; Бурнашев І 61; Вгйскпег 
48; Ма)е^зкі РР 4, 646; Вегп. І 100; 
Иіесіегтапп МДЗ 8, 67—68; Запасек БР 
59, 419: Ргаепкеї 33, 64; МйЬІ.— Епбг. 
І 347; .ІбЬаппеззоп К2 36, 344; Реіегз- 
80П К2 47, 262; Рокоту 103; Шаісіе— 
Ноїш. І 122, 120; Ргізк І 249—250; Мауг- 
Ьоїег II 421; ЗоЬаппеззоп 584—585, 587, 
588.— Пор. букат, булава, булка, булла, 
буля, бульва, бульдог, булька. 

бульба2 «пузир, пухир», [бульбаха] 
«тс.» Пі, бульбашка «булька, банька; 
порожня кулька; пуп’янок квітки», 
[бульбашний] «укритий бульбашками; пі¬ 
нистий», ст. булбашки (наз. в. мн.) 
«баньки на воді» (XVIII ст.); — р. [буль- 

бух] «булька, банька», [бульбушки] «пу¬ 
зирі, пухирчики»; — не зовсім ясне; 
можливо, результат контамінації буль¬ 
ба1 «земляна груша; картопля; ріпа» 
і булька (пор.). 

[бульбан] «бовван, дурень» Ж, було- 
бан «тс.» Пі; — очевидно, результати 
контамінації слова бовван (ст. бшванк) 
з [бульбан] «картоплина», [бульбас] «бель- 
бас» і под.— Див. ще бовван, бульба1, 
бульбас. 

бульбас — див. бельбас. 
[бульбока] «глибоке місце в річці» 

Мо, [бульбоня] «баюра, калюжа, яма 
під водою» Мо; — запозичення з молдав¬ 
ської мови; молд. булбоакз «вир, ков¬ 
баня», булбоанз «тс.», як і рум. ЬиІЬоа- 
сй, ЬиІЬоапй «тс.», пов’язуються через 
проміжні форми булбук (ЬиІЬйс) «буль¬ 
ка», булбука (ЬиІЬиса) «пузиритися» з 
нар.-лат. *уоІуісаге «вертіти, крутити», 
похідним від уоіуєгє «тс.», спорідненого 
з дінд. уаіаіі «обертається», псл. уаіь, 
уаіііі, укр. вал, валити.— Vіпсеп2 9; 
СДЕЛМ 62; БЕРМ 99; №аІбе—Ноїш. 
II 832—834.— Див. ще вал2. 

[бульбук] (бот.) «вовча лапа, ТгоІ- 
Низ еигораеиз Б.» ВеНЗн, [бульбуки] 
(якась рослина), [бульбучки] «тс.»; — за¬ 
позичення з румунської мови; рум. Ьиі- 
Ьйс (бот.) «вовча лапа» (молд. булбук 
«тс.») через дієслівну форму ЬиІЬисй 
(булбука) «пузиритися» виводиться від 
нар.-лат. *уоІуісаге «крутити».— БЕРМ 
99.— Див. ще бульбока. 

[бульб’яник] (ент.) «(метелик) мертва 
голова, АсЬегопІіа аігороз»; — пов’я¬ 
зане з бульба «земляна груша; картоп¬ 
ля; ріпа»; назва зумовлена тим, що гу¬ 
сінь цього метелика живе на картоплі.— 
Горностаев 238.— Див. ще бульба1. 

[бульва] «цибулина; картої л л ВеНЗн, 
0»Дбульван] «картопля» ВеНЗн, О, [буль- 
ваник] «пиріг з картоплею» О, [бульвйн- 
ка) «цибулина; картоплиння ВеНЗн», 
[бульвяниця] «поле, з якого знято кар¬ 
топлю» Ж, ВеЗн, [бульвянка] «тс. О; 
картоплиння ВеНЗн»; — р. [билва] (бот.) 
«топінамбур, НеІіапіЬиз іиЬегозиз Б.», 
бр. [бульва]; — запозичення з західно¬ 
слов’янських мов; п. Ьиімга «картопля», 
ч. Ьиіуа «коренеплід, бульба», слц. ЬиГ- 
уа «тс.» виводять або від лат, ЬиІЬиз 

292 



бульвар булька 

«цибуля, цибулина; бульба», або від лат. 
Ьиііа «булька; порожня кулька» (Вгііск- 
лег 48; Вегп. І 100; Мікі. ЕШ 24; ІЧіе- 

бегтапп \Уи5 8, 67—68; МасЬек Е5.ІС 
76; НоІиЬ—Ьуег 108); не зовсім перекон¬ 
ливе пов’язання західнослов’янських 
форм з н. [Воііе] «бульба, цибулина» 
(КісЬЬагсІІ 38; Фасмер І 240; Ма]еу/5кі 
РР 4, 646).— Дзендзелівський ККЗ ЕТИ 
15, 121—122; ЗСБМ І 410.—Див. ще 
бульба1, булька.— Пор. буля. 

бульвар; — р. бр. бульвар, п. вл. 
Ьиїтсаг, ч. слц. слн. Ьиіуаг, болт, буле- 
вард, м. булевар, схв. булевар, булвар; — 
запозичене (мабуть, через російське і 
через польське посередництво) з фран¬ 
цузької мови; фр. Ьоиіеуагсі «бульвар; 
оплот» походить від снідерл. Ьо1\Уегк 
«кріпосний вал; місце для гуляння», 
утвореного з основ іменників Ьоі «стов¬ 
бур дерева, колода», спорідненого з 
дісл. Ьоіг, нвн. ВоЬІе, гр. фаХог^ «тс.», 
і тоегк «робота, витвір», спорідненого з 
двн. ’ууєгс, дісл. уегк «ТС.», гр. єр^ОУ 
«діло, праця», ав. уагзг «працювати», 
вірм. £огс «діло».— СІС 112; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 223—224; Фасмер І 240; Кора- 
ііпзкі 147—148; Оаигаї 103; ІбНаппеззоп 
627; Угіез АЕ№ 49, 656; ИЕ\У 74, 75; 
КІи§е—Міігка 88—89, 856, 864.—Пор. 
аргат, верстат, орган, фаланга. 

бульдог; — р. бр. бульдог, п. слц. 
Ьи1сіо£, ч. Ьиібок, болг. булдог, м. бул¬ 
дог, схв. булдог, слн. Ьй1сіо§;— запози¬ 
чення з англійської мови; англ. Ьи11сіо£ 
утворене (за схожістю голови собаки 
і бика) з іменників Ьиіі «бик, бугай, 
самець», спорідненого з дісл. Ьоіі «бик», 
норв. [Ьоі], снн. нвн. ЬиІІе, гол. Ьиі, 
Ьоі «тс.», свн. Ьиііеп «ревіти, мукати, 
гуркотіти», а також дісл. Ь^Пг «куля, 
м’яч; сім’яне яєчко», гр. фаААбд «репіз», 
лат. їоіііз «шкіряний пузир; гаманець», 
кімр. Ьаі «височина, підвищення, верхо¬ 
вина», дірл. Ьаіі «член, частина тіла», 
і с1о£ «собака».— СІС 112; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 224; Фасмер І 240; Горяев 
33; 51. \ууг. оЬсусЬ 97; НоІиЬ—Ьуег 
108; БЕР І 88; Ву]аклц)’а 136; Юеіп 
208, 471; Рагігісі^е 63; НоШіаизеп ЕМ7 
63; К1и£е—Міігка 110; ЗоЬаппеззоп 627, 
628.— Див. ще дог. 

бульдозер; — р. бр. болг. бульдозер, 
п. Ьиібогег, ЬиМо2ег, ч. Ьиібогег, слц. 
Ьиісіогег, вл. Ьиібосег, м. булдожер, 
схв. булдожер, булддзер, слн. ЬиМогбг, 
ЬиИбгег;— запозичено з англійської мо¬ 
ви (мабуть, через російське посередни¬ 
цтво); англ. ЬиІМогег, пов’язане з 
ЬиІМоге (Ьиіісіозе) «розбивати на великі 
куски», задовільного етимологічного по¬ 
яснення не має.— СІС 112; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 224; Юеіп 208. 

бульйон «відвар з м’яса»; — р. бульдн 
«юшка, підлива; рідка каша; все, що 
сьорбають або п’ють», бульен (заст.), 
булион (заст.) «тс.», бр. булен «суп кар¬ 
топляний, бульйон», п. Ьиііоп (Ьи1]оп, 
Ьиіоп) «відвар з м’яса, м’ясний суп, 
юшка», ч. Ьоиіііоп, Ьи]‘6п, слц. Ьоиіііоп 
(заст.), Ьи]6п, вл. Ьиірп, болг. бульдн, 
м. бул]6н, схв. б'ууьдн, слн. Ьи]'оп; — 
запозичення з французької мови; фр. 
Ьоиіііоп пов’язане з дієсловом Ьоиііііг 
«кипіти; варити», що походить від лат. 
Ьиііїге «утворювати бульбашки; підні¬ 
матися (про хвилі); кипіти; бити дже¬ 
релом, клекотати», пов’язаного з Ьиііа 
«булька, банька», спорідненим з укр. 
булька. —Шанский ЗСРЯ І 2, 255; Фас¬ 
мер І 240; Смирнов 68; ЗСБМ І 409; 
Кораііпзкі 147; НоІиЬ—Буег 107; БЕР 
І 89; ВІосЬ 93; Баига! 102; Саті1І5сііе§ 
133; Шаібе—Ноїт. І 122.— Див. ще 
булька. 

булька «водяна або мильна бульбаш¬ 
ка», [буля] «гуля, жовно» ВеЛ, [булка] 
«дерев’яна куля для гри; кругла грудка 
з глини Я; камінь або шматок заліза для 
випарювання білизни у жлукті Я», 
[булькані1 «витрішкуваті очі» Я, буль¬ 
катий «вирячкуватий»; — р. [бульмак] 
«водянистий пухир», [булдьірй] «бульки 
на воді», [булдьірья] «тс.», [булдьірь\ 
«гуля, жовно, Опух, нарив», [бульт] 
«витрішкувата людина; молодий і пога¬ 
ний квас», бр. [бульдйр] «пузир; неро¬ 
дючий бугор», [булйиіка} «лугова висо¬ 
чина», п. [Ьиіа] «пузир, пухир», ЬиІа 
«гуля, брила, грудка», ч. Ьоиіе «гуля», 
ІЬиІка] «тс.; пухирчик», [Ьиіа] «клуби 
диму», Ьоиіііі (осі)' «витріщити (очі)», 
роиіііі, ууЬиІШ «тс.», ст. Ьйіа «гуля, 
жовно», слц. [ЬйГа] «тс.», ІЬиГауу] «тов- 
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стий, надутий», вл. Ьиі «м’яч», схв. 
бі/лав «вирячений (про очі)», білити 
«вирячити, витріщити (очі)», слн. Ьйіа 
«гуля, опух, нарив», [ЬйШі] «пухнути, 
набрякати, розбухати», Ьйііііі «уважно 
дивитися, вирячувати, витріщати очі»;— 
очевидно, псл. *Ьи1_)‘- «пузир, пухир; 
гуля; жовно; куля, брила, грудка», 
що, як і псл. *ЬиІ- «гуля, набалдашник», 
укр. булава «жезл, палиця з кулястим 
набалдашником», можливо, також бул¬ 
ка «білий хліб», пов’язуються із звуко¬ 
наслідувальними іє. *Ьи-, *ЬЬа- «на¬ 
дувати, роздувати; розпухати, набря¬ 
кати; закруглятися, розширюватися» і 
його похідними *Ьеи-, *ЬЬеи-, *ЬЬеи1-, 
*ЬЬи1- «пухнути, набрякати», *ЬЬеиа- 
«рости, збільшуватися» тощо; — спо¬ 
ріднене з гот. *иї-Ьац]]ап «роздувати, 
розпухати; набрякати; робити бундюч¬ 
ним, пихатим», иІЬаиІісіаі (дієпрнкм.) 
«розпухлий, набряклий, бундючний», 
двн. раиіа «прищик, пухирчик», раїїа, 
дангл. Ьуіе «тс.», двн. Ьпііа «тс., віспи¬ 
на, гуля», свн. Ьіиіе, снн. Ьціе, днн. Ьц- 
1а, нвн. Веиіе «тс.», дісл. Ьеуіа «наріст, 
горб; пагорок», дшв. Ьоііп (ЬиІІп) «опух; 
здутий, пихатий», а також дірл. ЬоІасЬ 
«прищ; пухир, гуля» (<*ЬЬи1ака), вірм. 
Ьоуі (род. в. мн.), Ьиііс«велика кількість, 

маса, купа, безліч; натовп, юрба; ста¬ 
до»; зіставляється також (Ргаепкеї 63, 
64; іоЬаппеззоп 588; Угіез АЕУї 34; 
МЕШ 552; ЇУаІсіе—Ноїт. І 122; Регззоп 
Веііг. ЗО, 254, 928; Меіііеі М5Ь 12, 431; 
ІІЬІепЬеск 191; РВгВ 20, 325—326; А іі- 
геїтйііег 2Ї51РЬ 22, 367—371) з лит. 
Ьиііз «сідниці», Ьйіе, Ьиіе «тс.», дінд. 
ЬиІЇЬ «зад; жіночий статевий орган», 
ЬигіЬ «тс.», лат. Ьиііа «пухир, прищ; 
брунька, опуклість; набалдашник», дісл. 
риїа «недуга, приступ (сміху)», снн. 
риіі «оболонка; лушпайка, шкіра; стру¬ 
чок», роїі, рПІе «тс.», снідерл. гол. риуі 
«мішок, кишеня, торба», гол. риііеп 
«пухнути, набрякати». — Фасмер І 
237, 240; Ильинский РФВ 61, 240—241; 
Вгйскпег 48; 51а\узкі І 50; МасЬек Е5.ІС 
62; НоІиЬ—Кор. 74; НоІиЬ—Ьуег 103; 
ЗССЯ 3, 92—93; 51. ргазї. І 446—448; 
Загіп.— АЙ2. УШ>. і 87—89; Вегп. І 
100; 2иЬаіу ВВ 18, 260; МйЬІ.— Епсіг. 

І 267; Зіокез К2 ЗО, 557—558; КогзсЬ 
АїЗІРЬ 9, 493; Рокогпу 99.— Пор. 
букат, булава, булка, булла, буля, 
бульба2. 

[бульон] (сорт картоплі); — неясне; 
може бути пов’язане з [буля] «картопля» 
або з бульйон, 

бум1, бумкати, [бумбумкати]; — р. 
бр. болг. бум, п. ч. слц. Ьшп, нл. ЬишЬ 
ЬитЬ (наслідування крику водяного 
бугая), м. бумти «гуркотить, гримить», 
схв. бум, слн. Ьшп, Ьйгп;—звуконасліду¬ 
вальне утворення, паралельне бом, бем, 
бам, н. Ьитт і под.— Шанский ЗСРЯ І 
2, 225; МасЬек Е5ЯС 76; БЕР І 89,— 
Пор. бам, бом. 

бум3 «у капіталістичних країнах — 
сенсація; галас; штучне підвищення гро¬ 
шового курсу»; — р. бр. болг. бум, п. ч. 
слц. слн. Ьоот, схв. б$м; — запозичен¬ 
ня з англійської мови; англ. Ьоош «тс.» 
походить від звуконаслідувального Ьоош 
«звук пострілу, гудіння», можливо, спо¬ 
рідненого з гол. Ьошгпеп «барабанити, 
шуміти».— СІС 112; Шанский ЗСРЯ І 2, 
225; Кораііпзкі 138; РЧДБЕ 125; Бай- 
гаї 98; Юеіп 186. 

бум3 «брус для гімнастичних вправ»; 
— р. бр. бум, п. Ьиш, Ьот, ч. Ьогп; — 
запозичення з англійської мови; англ. 
Ьоот «жердина, колода» походить від 
гол. Ьоот «колода, дерево», спорідне¬ 
ного з двн. Ьоит «дерево», нвн. Байт 
«тс.», англ. Ьеат «тс., колода; промінь», 
шв. Ьот «колода, брус», двн. Ьіо^ап 
«гнути», гот. Ьіи^ап «тс.», дінд. ЬЬщаІі 
«гне, відсуває», можливо, також укр. 
бгати, бігти; менш переконливе виве¬ 
дення бум від шв. Ьот (Шанский ЗСРЯ 
І 2, 225).—ССРЛЯ 1, 686; Кораііпзкі 
135; Юеіп 186; Зкеаі 67; К1и£е—Мііхка 
57, 74.— Пор. бгати, бігти. 

бумага, бумажник, [бомага, бамага, 
бумага Кур], ст. бумага «бавовна; па¬ 
пір» (1627), бумажньїй (XVII ст.); — р. 
бумага, бумажник, ст. бумага (1414), 
бумажьниц’й «одяг з бавовняної повсті», 
п. Ьшпа^а «офіційний папір, акт» (зр.), 
ч. Ьитада «тс.», слц. [Ьитагка] (з р.); — 
запозичення з італійської мови; іт. 
ЬашЬа§іа «бавовна», ЬатЬа§іпо «бавов¬ 
няний», яке через лат. ЬотЬасіит «ба- 
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вовна, бавовняна тканина, бавовняний 
папір» і гр. лар|Заиіом «тс.» зводиться до 
перс. рапЬак «бавовна», могло дати спо¬ 
чатку прикметник бумажний (із зміною 
ЬашЬ- у *бомб- > бом-, бум-), від якого 
пізніше був утворений іменник з анало¬ 
гійним г на місці ж (як у нога при нож¬ 
ний).— Макарушка 12; Шанский ЗСРЯ 
12,226; Фасмер І 240—241; Засіп.— Аііг. 
У№Ь. 1 233; КогзсЬ АїЗІРЬ 9, 661; Іо- 
коізсЬ 130.— Пор. бомбак. 

бумазея «ворсиста бавовняна ткани¬ 
на», бумазейка; — запозичення з росій¬ 
ської мови; р. бумазейний, бумазея 
запозичені (можливо, через гол. ЬотЬа- 
гі]п, фр. ЬошЬазіп) з італійської мови; 
іт. ЬашЬа^іпо походить від лат. *ЬотЬа- 
сіпиз, ЬотЬусіпиз «шовковий», запози¬ 
ченого з грецької мови; гр. |Зор|Зохгуод 
«шовковий» є похідним утворенням від 
|36,іі|Зо£ «шовкопряд», засвоєного з тюрк¬ 
ських (пор. тур. заст. ратЬик «бавовна») 
або іранських мов.— СІС 112; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 226; Фасмер І 241; Преобр. 
136; Ргізк І 251; СЬапігаіпе І 185.— Пор. 
бумага. 

бумбак — див. бомбар. 
[бумбаня] (бот.) «квасоля червоно- 

цвіта, королів цвіт, РЬазеоІиз тиі- 
ііПогиз» Мак; — неясне; можливо, по¬ 
в’язане з [балабанка] «тс.». 

бумеранг; — р. бр. болг. бумеранг, 
п. ч. слц. вл. Ьшпегал§, схв. бумеранг, 
слн. Ьйтегап£; — запозичення з англій¬ 
ської мови; англ. Ьоотегап^ «бумеранг» 
походить від австрал. ^о-тиг-гап§ «тс.» 
(букв, «вернись назад»).— СІС 112; Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 2, 226; НоІиЬ—Буег 108; 
Кіеіп 186; Паигаі 98. 

[буна] «бабуся» МСБГ,[бг/яцка МСБГ, 
бунікаМСБГ, бунка Я, бунцяЯ] «тс.»; — 
запозичення з східнороманських мов; 
молд. бунаі, бунйка (рум. Ьіїпа, Ьипісй) 
«тс.» походять від лат. Ьопиз «добрий, хо¬ 
роший», спорідненого з лат. ЬеЗіиз «щас¬ 
ливий», дінд. сіиуазуаіі «шанує, наго¬ 
роджує, дарує».— УгаЬіе Котапозіа- 
уіса 14, 135; Каіигп. 59; Сгап)а1а 227, 
431; ВІЯМ 100; У/аІбе—Ноїш. 1111. 

[бунаца] «ткха погода на морі» Берл, 
[бунйція1 «тиха погода на лимані» Мо, 
[бунотарить] «встановитись тихій по¬ 
годі» Мо; — р. [бунацо] «штиль»; — по¬ 

в’язане з іт. Ьопассіа «штиль; благопо¬ 
луччя, щастя», що є результатом видо¬ 
зміни слат. таїасіа «тиха погода, штиль» 
під впливом прикметника Ьопиз «хоро¬ 
ший, добрий» (до якого зводиться й укр. 
[буна] «бабуся»); лат. таїасіа «тиха по¬ 
года, штиль» походить від гр. раЯачіа 
«тс.», пов’язаного з етимологічно не зо¬ 
всім ясним раХакос, «м’який, ніжний, 
розкішний, пишний; буйний», можливо, 
спорідненим з рбААсо «розтираю, розчав¬ 
люю», лат. шоіо «мелю», укр. молоти 
тощо.— Ваііізіі—Аіеззіо 557; \Уа1с1е— 
Ноїш. І 111; II 15, 104—106; Ргізк II 
165—166; Воізас^ 604.— Див. ще буна, 
молоти. 

[бунді «горизонтальна перекладина, 
що з’єднує крокви на даху» Я, [бунт] 
«тс.» Я; — п. Ьипі «підпора; поперечна 
балка; корабельна шпонка»; — через 
польське посередництво запозичено з 
німецької мови; н. Випсі «в’язка, зв’я¬ 
зок» пов’язане з дієсловом Ьіпйеп «в’я¬ 
зати».— 5\Г І 234.— Див. ще бант, бйн- 
да, бинт.— Пор. банта. 

[бунда] «вид суконного пальта; ко¬ 
роткий хутряний одяг; кожух без ру¬ 
кавів О; тепла білизна МСБГ; занадто 
широке пальто, плаття Мо; сарафан 
ЛексПол; дитяче (переважно дівчаче) 
плаття Ме», 1 б$ндя] «довга, погано піді¬ 
гнана до стану одежа (переважно жіно¬ 
ча)» Па; — бр. ібунда} «довге платтяч¬ 
ко», п. Ьипба «теплий дорожній балахон», 
ч. Ьипба «куртка, кофта», слц. [Ьипба] 
«кожух», болг. м. бунда, схв. б$нда, слн. 
Ьйпба;— запозичене (мабуть, частково 
через польське і словацьке посередни¬ 
цтво) з угорської і східнороманських 
мов; уг. Ьипба «хутро, шуба, кожух», від 
якого походить і рулі. Ьйпба «бурка, 
шуба; хутряна безрукавка», етимологіч¬ 
но неясне.— Балецкий 51. $1. 9/1—4, 
338; Вгііскпег49; 2Г51РЬ 16, 203; Каіигп. 
13; Ста^аїй 227—228; Бга^апи Ротапіі 
127; КеісЬшапп ЛР 31/5, 209; БЕР І 90; 
Младенов 50; 5кок І 236; Засіп.— Аііг. 
УШЬ. І 464—465; СДЕЛМ 56, 63; Вагсгі 
28; МІЧТЕЗг І 389. 

[бундер] «залізний навіс над грубою 
для відведення диму в димар» Я, [бун- 
дар, бундір, бундор] «тс.» Я; — р. \бун- 
дйрь\ «купол церкви», бр. [бундор] 



бунджулів бунчук 

«комин»; — неясне; можливо, пов’язане з 
р. [булдйрь] «димар», укр. бовдур (пор.). 

[бунджулів] «довга сопілка без денця 
і дірочок» Ж; — неясне. 

бундз — див. будз. 
бундючитися, [бундюжитися Ж, бун- 

дячитися], бундючний, (бундюжний Ж, 
бундячний3, [бундюк] «пихата, гонорис¬ 
та людина» Я; — ке зовсім ясне; оче¬ 
видно, пов’язане з пиндючитися «чва¬ 
нитися»; непереконливо виводилось 
(Вгйскпег 49) від бунчук, бунчучний', 
п. Ьипбіисгус §і§, Ьипсігіисгус зі§, Ьип- 
сііисгпу, Ьшкігіисгпу запозичені з укра¬ 
їнської мови (5\У І 234—235).— Див. ще 
пйнда. 

[буніти] «гудіти, дзижчати», [бунча- 
ти] «бриніти, дзижчати», [бунт] (ент.) 
«сонечко, Соссіпеїіа» ВеНЗн, [буняк] 
«джміль»; — р. [бунеть] «гудіти», [бу- 
нйть, бунить, бунчать] «тс.», бр. [буна- 
ваць] «сваритися, лаяти; говорити з са¬ 
мим собою», ч. (мор.) [Ьипсеі] «бурчати», 
слц. Ьипіеі' «дзижчати», схв. бунити 
«бурмотати, шуміти»; — звуконасліду¬ 
вальне утворення, паралельне до [бу¬ 
ками, бжуніти].— Фасмер І 241; Крав¬ 
чук Белар. лінгв. 7, 67; МасЬек Е5ЛС 
77; БЕР І 90; Георгиев Б-ьлг. етим. н 
оном. 10; Младенов 49; ЗССЯ 3, 95— 96; 
51. ргазі. 1448—450; Вегп. І 101.— Пор. 
бжук, букати. 

бункер «вмістилище для сипких мате¬ 
ріалів; бетонна оборонна споруда»; —р. 
бр. болг. м. бункер, п. Ьипкіег, ч. вл. 
Ьипкг, слц. вл. Ьипкег, схв. бункер, слн. 
Ьипкег; — запозичення з англійської (і 
німецької) мови; англ. Ьипкег «вугіль¬ 
ний ящик» пов’язане, можливо, з шотл. 
Ьипкег «лава», спорідненим з англ. 
ЬепсЬ, н. Вапк «тс.»; значення «оборонна 
споруда» розвинулось у н. Вйпкег на 
основі англійського запозичення.— СІС 
113; Шанский ЗСРЯ І 2, 227; Кораііпзкі 
148; БЕР І 90; Вуі‘акли]а 137; Юеіп 163, 
210; 5кеаі 45, 67; К1и£е—Мііхка 111.— 
Див. ще банка. 

[бункоші «келеп, палка з рукоят¬ 
кою в вигляді молота», [бунко$ 1 «паля, 
стовп» ЕЗб ЗО; — п. [Ьипкоз] «товстий 
пастуший дрючок», слц. Ьипко§ «оздоб¬ 
лена пастуша палка»; — очевидно, че¬ 
рез словацьку мову запозичено з угор¬ 

ської; уг. Ьипкб «дрючок», ЬипкбзЬоі 
«тс.» етимологічно неясні.— І 235; 
Вагсгі 28; МіЧТЕЗг І 389—390. 

бунт1 «заколот, повстання», бунтар, 
бунтарство, бунтівник, [бунтовнйк, бун- 
товнйцтво], бунтівливий, бунтівний, 
бунтівнйчий, бунтлйвий, [бунтдвливий, 
бунтовнйчий], ст. бунтг (1599), бунтов- 
никь (1596); — р. бр. болг. м. бунт; — 
давнє запозичення з польської мови; 
п. Ьипі «союз, змова, заворушення, за¬ 
колот, повстання», [Ь^і, Ьипі], ст. Ьбпі, 
як і ч. Ьипб, Ьипі, слц. Ьипі, схв. бунт, 
слн. рипі «тс.», походить від свн. Ьипі 
«союз», спорідненого з нвн. Ьіпбеп «зв’я¬ 
зувати».— Шелудько 23; КісЬЬагсіі 38; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 227; Фасмер І 241; 
Вгйскпег 49; Засіп.— Аііг. УШЬ. І 465— 
466; Вегп. І 101; МікІ. Е\У 24; Абаев 
Пробл. ист. и диал. 14.— Див. ще бант, 
бйнда, бинт.— Пор. бунт2. 

бунт2 «в’язка, сувій, пачка; [шість 
великих струн на бандурі; кілька раз¬ 
ків намиста Л; сітка без канатів довжи¬ 
ною 60—70 м Мо]», [бунти] «шість ве¬ 
ликих струн на бандурі» Ж, [бунтикб- 
вий] «пов’язаний у пучки», ст. бунтг 
«в’язка, пучок» (1538,1660);— р. бр. бунт 
«в’язка; купа; [мішки з борошном]», п. 
Ьипі «в’язка, вузол, пучок», схв. бунд 
«в’язка, моток, вузол»; — можливо, че¬ 
рез польське посередництво запозичено 
з німецької мови; нвн. Випсі «в’язка, ву¬ 
зол, пучок» пов’язане з дієсловом Ьіпйеп 
«в’язати».— Шелудько 23; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 227; Фасмер І 241; 5\У І 234,— 
Див. ше бант, бйнда, бинт.— Пор. бунт1. 

бунчук «булава з китицею з кін¬ 
ського волосу як символ влади», [бун¬ 
чуг] «тс.» Пі, бунчужний «охоронець геть¬ 
манського бунчука», бунчучний, бунчу¬ 
ковий, ст. бунчуки (XVII ст.); — р. бр. 
болг. бунчук, п. Ьипсгик, Ьопсгик «ту¬ 
рецький прапорець, спис із кінським 
хвостом; волосяна китиця, прикріплена 
до шишака», ч. Ьипсик «турецька вій¬ 
ськова емблема», слц. Ьипсик «тс.; вій¬ 
ськова емблема козацьких отаманів»; — 
давнє запозичення ■ з тюркських мов; 
тур. Ьопсик «різнокольорові кульки, 
черепашки, намисто», крим.-тат. бунчук 
«черепашки, кульки, намисто на шиї ко¬ 
ня», як і чаг. Ьипсик «тс.», аз. мун- 
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чуг «намисто», узб. мунчак, кирг. мон- 
чок «тс.», калм. шопІ5а§ «бахрома; куль* 
ка з червоних ниток», виводяться від 
перс, шаплик «прапор; золотий набал¬ 
дашник на прапорі» (БокоізсЬ 29). — 
Кобилянський Діалект і літ. м. 243; 

■ Макарушка 5; Шанский ЗСРЯ І 2, 228; 
Фасмер І 242; Баскаков та ін. Взаимод. 
и взаимообог. 55; 5Ш І 235; Мікі. Е\У 
417; Дмитриев 531; КогзсЬ АїЗІРЬ 9, 
493; Разапеп УегзисЬ 340. 

[бунька] «глиняна посудина з вузь¬ 
кою шийкою, глечик»; —бр. [бунька] 
«пляшка, глечик», [буняк] «пухир на 
тілі», п. [Ьипка] «банка, склянка, пля¬ 
шечка; бідон; пузир, булька, банька, 
бульбашка; бубна», Ьипіа «тс.», ч. Ьипка 
«клітина; чашечка; осередок», ст. Ьипе, 
слц. Ьипка «тс.»; — не зовсім ясне; по¬ 
в’язується (ЗССЯ 3, 96—97; 51. ргазі. 
І 449) з буніти «гудіти, дзижчати»; 
зіставляється також (Засіп.— Аііг. У\УЬ. 
І 81—86) з банька «глиняна або скляна 
посудина з вузькою шийкою; водяна 
бульбашка»; чеський відповідник не¬ 
переконливо виводиться (МасЬек Е5.ІС 
77) з ч. ЬиЬІепка «бульбашка», ЬиЬІапка, 
ЬисИіпка «тс.», ЬІаЬипка «булька; ба¬ 
зіка».— Краучук Белар. лінгв. 7, 67; 
НоІиЬ—Кор. 82; НоІиЬ—Буег 108. 

[бур1] «вигук, що передає мурмо¬ 
тіння, бубоніння (людини)» Я, буркати 
«бурчати», [буркувати] «воркувати», бур¬ 
котати «тс.; рокотати, шуміти; бурча¬ 
ти», буркотіти, [буркутати, боркота- 
ти] «тс.», бурчати «буркотіти; дзюр- 
чати (про струмок тощо); ричати», бур¬ 
кало «буркотун», [буркйта] «тс.» Я, 
буркіт «воркування, шум, бурчання», 
буркітник (про голуба), [буркот] Кур, 
буркотун, буркун «буркотун», [ворко¬ 
тун] «тс., воркотун», [буркбта] «хво¬ 
роба коней, (з проносом)» Я, [буркотня] 
«шум; кипіння, бродіння; квоктання, 
воркування (про птахів); плач, хни¬ 
кання» Ж, бурчак «дзюркотливий стру¬ 
мок», [бурчало] «вид мухи, Мизса уоші- 

Іогіа», [бурчун] «буркотун», буркотли¬ 
вий «воркотливий», бурчлйвий «буркот¬ 
ливий»; — р. буркать «бурчати», бур¬ 
чать, бр! буркаць «буркати», бурчаць 
«тс., рикати; бурчати», п. Ьигкоіас, 
Ьигсгес «тс.», ч. Ьигсоуаіі «шуміти, сту¬ 

кати» (про поросят), нл. [Ьигсаз] «бур¬ 
чати», схв. бурке «струменем»; —псл. 
*Ьиг- звуконаслідувального походжен¬ 
ня; — очевидно, споріднене з псл. Ььг-, 
відображеним у п. ст. Ьагсгес «шуміти», 
ч. Ьгкаїі (заст.) «летіти (про птахів), 
бриніти (при польоті)», ст. Ьгсеїі «ле¬ 
тіти», слц. Ьгкаі' «пурхати, злітати», 
вл. Ьогкаіу «буркотливий», Ьбгсес «бур¬ 
чати, гудіти, дзижчати», Ьогса\уа «бур¬ 
котуха», нл. Ьагказ «бурчати», Ьагсаз 
«тс.; гудіти, дзижчати (про колесо); гар¬ 
чати», Ьагкоіаз «ремствувати, наріка¬ 
ти; гарчати, бурчати; дзижчати, гуді¬ 
ти», Ьбгкоіаз «тс.», Ьагса\уа «м’ясна му¬ 
ха», болг. биркам «шуміти, бушувати» 
(про море), м. брчи «дзижчить, гуде, 
шумить», схв. брчак «шум хвиль»; пор. 
лит. Ьигкйоїі «воркувати», Ьигкіі «мур¬ 
котіти», лтс. Ьигкзіеі «гуркотіти; базі¬ 
кати, невиразно говорити»; сумнівною є 
думка (ВеггепЬег^ег ВВ 26, 188) про 
зв’язок з буря.— Шанский ЗСРЯ І 2, 
232—233; Фасмер І 245; Преобр. І 54; 
ЗССЯ 3, 124, 125—127; 51. ргазі. І 451 — 
452, 417—418; Засіп,— Аііг. У\УЬ. І 
195—200; Вегп. І 102; Оіг^Ьзкі БР 1, 
126—127; Ргаепкеї 66. 

бур2 «інструмент для буріння неве¬ 
ликих свердловин», бурильник, [бурін- 
ник] «свердло для металу» МСБГ, бурка 
«висвердлюваний у гірській породі от¬ 
вір для наповнювання вибухівкою», бу- 
ровйй, бурити; — р. бр. бур, р. бурить, 
нл. Ьиг;—запозичення з німецької або 
голландської мови; нвн. ВбЬгег «сверд¬ 
ло», гол. Ьоог, шв. Ьогг «тс.» споріднені 
з свн. Ьогп «свердлити», двн. днн. Ьо- 
гоп, дангл. Ьогіап, дісл. Ьога «тс.», гр. 
фарш «колю, розколюю», фар осо «орю», 
лат. іогаге «свердлили», сірл. Ьегп «роз¬ 
колина, ущелина», вірм. Ьегап, лит. Ьиг- 
па «розкриття, отвір, проліт; рот», алб. 
Ьгіте «дірка, отвір; пролом», дінд. 
ЬЬгпЙІі «поранити, пошкодити», псл. 
*Ьог(і «бороти», можливо, також укр. 
[борець] «воронка», борть.— Шанский 
ЗСРЯ 12, 228; Фасмер 1242; Вегп. І 102; 
Маігепаиег 124; Юи§е—Міігка 89.—Див. 
ще борець2, бороти, борть.— Пор. бор3. 

бур3 «голландський колоніст у Пів¬ 
денній Африці; представник народності 
бурів»; — р. бр. бур, п. Виг, ч. слц. 
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Вйг, схв, бури (мн.), слн. Вйгі «тс.»; — 
запозичення з голландської мови; гол. 
Ьоег «селянин, землероб», пов’язане з 
Ьоішеп «обробляти [землю]», спорід¬ 
нене з двн. Ьцг «житло», §іЬцго «се¬ 
лянин», гот. Ьаиап «мешкати», дангл. 
Ьйап «тс.», нвн. Ваиег «селянин», Ьаиеп 
«будувати, обробляти», дінд. ЬЬшпт «зем¬ 
ля», лат. їит «був, став», псл. Ьуіі, укр. 
бути.— Угіез МЕ\У 71—72; К1и§е—Мііг- 
ка 56—57.— Див. ще бути1. 

бура «борнокислий натрій»; — р. 
болг. бура, п. [Ьигазг], слд. вл. Ьига;— 
запозичене (можливо, через російське 
посередництво) з перської мови; перс. 
ЬйгаЬ «тс.» іншим шляхом— через посе¬ 
редництво арабської мови (ар. Ьй^а^ 
«селітра») — ввійшло в західноєвро¬ 
пейські мови в формі слат. Ьогасшп, Ьо- 
гах «бура», укр. ббракс «тс.»; безпосеред¬ 
нє пов’язання укр. бура з ббракс, слат. 
Ьогах (Маігепаиег 184) позбавлене під¬ 
став.— Шанский ЗСРЯ І 2, 228; Фас- 
мер І 242; Горяев 33.— Пор. бор3. 

бурав «свердло», буравити;— р. бу¬ 
рав, болг, бургйя, м. бургща, схв. бур- 
ги}а\— запозичення з тюркських мов; 
тат. борау «свердло», туркм. ног. кумик. 
бурав, кирг. бургу, буроо, аз. бургу, 
ккалп. бурш, тур. Ьиг§и є віддієслів¬ 
ними утвореннями від тюрк. Ьог-/Ьиг- 
«свердлити, крутити, вертіти»; малопе- 
реконливим є виведення (Преобр. І 53; 
Реіг ВВ 22, 211; Мікі. ЕАУ 417) від шв. 
Ьогг «свердло», н. ВоЬгег «тс.».— Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 2, 228—229; Фасмер І 
242—243; Засіп.— Аііг. У\УЬ. І 468; 
Вегп. І 102; Дмитриев 531; КогзсЬ АІЗІРЬ 
9, 494; Егоров 147—148; Разапеп Уег- 
зисЬ 89.— Пор. буран. 

[бурані «сильним ураган» Я, ібурей] 
«сильний вітер, шквал» Ж; — очевидно, 
результат контамінації форм бора, бу¬ 
ран «тс.», буревій.— Див. ще бора, 
буран. 

[буракйі (бот.) «повитиця європей¬ 
ська, Сизсиїа еиґораеа Ь.» ВеНЗн, [бу¬ 
ранна] «щириця, АтагапіЬиз Б.» Л, [бу- 
рачкй] «повитиця європейська Мак; 
повитиця льонова, Сизсиїа еріїіпит 
\УеіЬе; щириця Л», [бурачбк] «повити¬ 
ця ВеБ, Мак; бородавник, Аіуззит Б. 
Мак»; — етимологічно неясні; зв’язок 

з назвою буряк може бути мотивований 
хіба що для назв щириці (за червону¬ 
ватим кольором її листя, як у столового 
буряка). 

буран «снігова буря»; — р. буран, 
заст. боран, бр. болг. буран, п. ч. слц. 
Ьигап, схв. б$ран>; — запозичене (мож¬ 
ливо, через російське посередництво) 
з тюркських мов; тат. башк. буран, тур. 
Ьигап, каз. аз. туркм. кар. боран, кирг. 
бороон, узб. б$рон «тс.», тур. Ьигап 
«злива з грозою і вітром», Ьига§ап 
«смерч, вихор», аз. бураган, чаг. Ьо- 
гатап «тс.» походять від тюрк. Ьог-/Ьиг- 
«вертіти, крутити» (пор. монг. Ьоготап 
«буря») або Ьога-/Ьига- «вихорити».— Ах- 
метзянов Взаимод. и взаимообог. 230; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 229; Фасмер 1243— 
244; Преобр. І 53; Кораііпзкі 148—149; 
Засіп.— Аііг. У\¥Ь. І 468; Дмитриев 494, 
531; Севортян II 190—192, 266; БокоізсЬ 
29; Егоров 156.— Пор. бурав. 

[бурачник] (бот.) «огірочник лікар¬ 
ський, Вога§о оіїісіпаїіз Б.», [бурачки, 
бурячник] «тс.» Мак; — р. [борага, бо¬ 
рт, борачник], п. ст. Ьога£, Ьогак, Ьо- 
гасг, ч. ст. Ьогак, Ьога§, схв. бдрач, 
бдражина, слн. Ьога§а, [Ьигага] «тс.»; — 
через польське посередництво запозиче¬ 
но з латинської мови; слат. Ьога^о «тс.» 
походить від ар. аЬіГагац «тс.» (букв, 
«батько поту»: в середньовіччя огірочник 
застосовувався як потогінний засіб).— 
Фасмер І 193; Засіп.— Аііг. УШЬ. І 
387—388; Вегп. І 72; Мікі. Е’М 19; Юи- 
£е—Міігка 92.— Пор. буряк. 

[бурба] «круглі шишки на рослині; 
картопля» Я, [буруба] «тс.» Я, ібуру- 
буль] «пуголовок» До, [бурбулянка] «кар¬ 
топляний суп» Ж, [бурубаиіки] «круглі 
шишки на рослині» Я, Ібуруб'яшки) 
«овечий послід» Я; — п. ІЬигЬиІка] 
«булька, бульбашка», ЬигЬиІка «тс.»; — 
очевидно, результати контамінації слів 
бурулька і бульба, бульбашка; польські 
форми виводяться також (5Ш І 235) з 
лит. ЬйгЬиІаз «булька, пухир», яке не 
зовсім переконливо пов’язується (Ргаеп- 
кеі 43—44) з ЬігЬіі «дзижчати, брині¬ 
ти».— Див. ще бульба, бурулька1. 

бурбон «брутальний, зарозумілий, 
неосвічений правитель»; — р. бр. бур¬ 
бон; — мабуть, через російське посе- 
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редництво пов’язане з фр. ВоигЬоп (прі¬ 
звище французької королівської дина¬ 
стії 1589—1792, 1814—1830 рр.).— СІС 
113; ССРЛЯ 1, 995. 

[бурбоніти] «бурхливо текти, шуміти» 
(про воду, переважно в тимчасових 
струмках після дощу) Ме; — звукона¬ 
слідувальне утворення, паралельне до 
[бужбонйти] (пор.). 

[бурґіш] «джерело мінеральної во¬ 
ди» Ж; — неясне; можливо, пов’язане 
з рум. Ьш*£Ьіи «бурав, свердло» або з 
[буркут] «джерело мінеральної води», 
[бдркутІ «тс.».— Пор. боркут. 

бургомістр, ст. буркгимистр-ь 
(1399); — р. бургомйстр, бр. бургамістр, 
п. Ьиг^шізігг, вл. [Ьиг£егтіз1г, Ьуг§ег- 
те]зіаг, Ьиг§агта]5Іаг}, болг. бургмай- 
стер, (заст.) бургмист'ьр; — запозичен¬ 
ня з середньоверхньонімецької мови; 
свн. Ьиг§етеІ5Іег «начальник городян», 
Ьйг^етеізіег, Ьиг§егтеізІег, Ьйг^егтеіз- 
іег «тс.» складається з іменників Ьиг§ег 
(Ьііг^ег) «городянин», пов’язаного з двн. 
Ьиг^агі, дангл. Ьиг§\уаге «тс.», утворе¬ 
них з основ іменників Ьиг§ «місто, ук¬ 
ріплення», спорідненого з н. Вег£ «го¬ 
ра», укр. берег, і двн.-Амагі «житель, меш¬ 
канець, (ст.) захисник», спорідненого з 
н. \уєЬгєп «захищати», укр. ворйна «жер¬ 
дина для загорожі», та теізіег «майстер, 
вчитель, хазяїн», пов’язаного з лат. та- 
§ізіег «начальник, керівник, учитель»; 
виводиться також (Фасмер І 244) від гол. 
Ьиг£етеезіег.— СІС 113; Шанский ЗСРЯ 
І 2, 229; 5сЬиз1ег-5еу/с РгоЬеЬеїІ 36; 
Засіп.— АіІ2. У\УЬ. і 472—473; КІи^е— 
Міігка НІ —112, 846.— Див. ще берег, 
вір1, майстер.— Пор. бурмистер, 

[бурда1] «сварка, звада, колотня, 
бешкет, бешкетник Ж, Я; вид дитячої 
гри», [бурдун} «пустун» Я, ст. замешка- 
нья и бур-ьдьі (XVI ст.); — р. [бурдйтьЗ 
«пустувати», бр. ст. бурда «колотня, 
скандал», п. Ьигсіа «скандал, бешкет; 
(заст.) пригода; бешкетник, забіяка; бор¬ 
ня, турнір», ч. Ьигсіа (заст.) «неспокійна 
людина; сварка, звада, розбрат», ст. 
Ьигсіоуаіі «проїжджатись на коні (як 
рицар на турнірі)», слц. Ьигсіа «драж¬ 
лива людина»; — єдиного пояснення не 
має; можливо, через польське і старо¬ 

чеське посередництво запозичено з се¬ 
редньоверхньонімецької мови; свн. Ьй- 
Ьигі «рицарська гра», ЬеЬигі «тс.» по¬ 
ходить від фр. ст. ЬеЬогІ, ЬеЬогсІег «тс.»; 
менш переконливе виведення польського 
слова від фр. ст. Ьоигбе «забава» (Каг- 
Іошісг 5\УО 78).— Тимч. 155; 51ау/- 
зкі І 50—51; Вгйскпег 49; МасЬек 
ЕЗЛС 77. 

бурда2 «каламутний напій; погане 
пиво; несмачна рідка їжа»; — р. бр. 
бурда «тс.»; — запозичено з татарської 
мови, очевидно, через російське посеред¬ 
ництво; тат. бурда «каламутний напій, 
суміш різних рідин» є суфіксальним 
утворенням від основи тюрк. Ьог-/Ьиг- 
«вертіти, крутити».— Шанский ЗСРЯ І 
2, 229—230; Фасмер І 244; Преобр. І 
53; Горяев 15; ЗСБМ І 415; Засіп.— Аііг. 
У\УЬ. І 470; Мікі. ТЕ1 №сЬ1г. 18; 
БокоізсЬ 29.— Пор. бурав, буран. 

[бурда3] «здирок; жировий шар на 
шкірі» (чинбарське); — неясне. 

[бурдаси] «великі винні яблука» 
ВеЗа; — неясне. 

[бурдей] «землянка, курна хата; ци¬ 
ганський намет Ж», [бурдейка] «землян¬ 
ка; літня кухня» Пр. X діал. н., [бур- 
дель3 «злиденна хатина» ВеЗа, [бурдій] 
«землянка», [бурдійка] «тс.; хата без 
горища з плоским земляним дахом» 
Дз; — п. Ьогбе] «землянка», болг. бур¬ 
дей «землянка, злиденна хатина», бор- 
дей «тс.»; — запозичення з східноро- 
манських мов; молд. бордей (рум. Ьог- 
беі) «землянка» пов’язане з іт. Ьогбеїіо 
«хатина; дім розпусти», яке походить 
від фр, ст. Ьогбеї «хатина».— Мельни- 
чук Молд. зл. 164; Шаровольський Зб. 
заходозн. 57; ЗсЬеІидко 119, 128; БЕР 
І 68; Уіпсепг 11.— Див. ще бардак. 

бурдюк «міх із козячої або телячої 
шкіри (для води, вина); [шкіряна пас¬ 
тушача торба Пі]», [бурдюг, бордюг, 
бордюх] «тс.; кендюх, міхур тварини», 
[бурдюх] «свинячий міхур; іграшка з 
вим’ятого і надутого свинячого міхура» 
Ме, [бурдюшбк3 «молодий, ще закритий 
колос жита, пшениці, ячменю» Мо, [бур- 
дугатий] «череватий, пузатий» МСБГ, 
[бурдюшкувати] «викидати колос» Мо, 
ст. бурдюгь (1669); — р. бурдюк «шкі- 
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ряний міх», [бурдюг], бр. бурдзюк, п. 
Ьигсігіик (заст.), ЬигсІіиЬ (зукр.), ч. слц. 
Ьигсі'ик «тс.»; — очевидно, давнє запози¬ 
чення з тюркських мов на Кавказі; наво¬ 
дилось аз. *бордук «міх для вина» при 
дтюрк. Ьог «вино», уйг. ст. бор «тс.», 
*бор-дук/*бор-лук «вмістилище (посуди¬ 
на) для вина»; менш імовірне виве¬ 
дення слов’янських форм (безпосеред¬ 
ньо або через румунську мову) з тур. 
Ьагйак «жбан, склянка, вид глиняного 
глечика» (Вгіїскпег 49; Каїихп. 13); 
сумнівне також виведення українських 
слів від рум. ЬигбйЬ «бурдюк, коваль¬ 
ський міх, шкіряний фартух, міх во¬ 
линки», ЬигсІй$, Ьигсійї «тс.» (Уіпсепг 
10; Тікііп 243).— Москаленко УІЛ 44; 
Тимч. 155; Шанский ЗСРЯ І 2, 230; Фас- 
мер І 244; Преобр. І 53; 5 XV І 236; Ма- 
сЬек ЕЗ.ІС 77; Засіп,— Аііг. У\УЬ. І 
470—471; Сгап]а1а 217; Дмитриев 531— 
532; Будагов І 275; Радлов IV 1832. 

[бурекиї «вид прісних пиріжків; ва¬ 
реники, зварені у жир і»; — схв. бурек 
«пиріг»; — пов’язане з крим.-тат. бурек 
«пиріг». — Пор. чибурек. 

[буреша] «назва вівці» Доп УжДУ 
IV, [буря] «тс.» тж; — очевидно, пов’я¬ 
зане (за характером кольору) з бурий 
(див.).— Пор. муреша. 

[бурешка] «картопля», [бурйшка, бу- 
рочка Ж) «тс.», [бурешинник] «картоп¬ 
ляний відвар» Я, [буришянник] «кар¬ 
топляний пиріг» Ж; — очевидно, по- 
в\ зане з [бурка1] «картопля» (див.). 

буржуа, буржуазія, буржуй, бур¬ 
жуазний, обуржуазити; — р. буржуа, 
буржуазйя, буржуй, бр. буржуа, буржуа¬ 
зія, буржуй, п. Ьиггиа, Ьиггиагіа, Ьиг- 
гщ, ч. Ьигіоа, Ьигіоазіе, Ьигяи], слц. 
Ьиггоа, Ьиггоагіа, Ьиг ги}, вл. нл. Ьиг- 
гиаг, Ьигииагца, Ьигги}, болг. буржоа, 
буржоазия, м. буржоазща, схв. буржоа, 
буржоазща, буржуї» слн. Ьигйоа, Ьиг- 
го&гцз, Ьигігйі; — запозичення з фран¬ 
цузької мови; фр. Ьоиг§еоіз «буржуа < 
< городянин», Ьоиг§ЄОІ5ІЄ походять від 
фр. Ьоиг£ (пров. ст. Ьогс) «місто, містеч¬ 
ко», пов’язаного через слат. Ьиг§из 
«замок, фортеця» з герм. *Ьиг§з (пор. 
гот. Ьайг§5, двн. днн. Ьиг£, дісл. Ьог§) 
«тс.».— СІС 113; Шанский ЗСРЯ І 2, 

230—231; Фасмер І 244; Оигпоуо 
2І51РН 5, 29; Кораіігізкі 149; НоІиЬ— 
Буег 109; БЕР І 91; ВІосН 94; Оаигаі 
105.— Див. ще бургомістр. 

бурий, [буровий], буруватий, [бу¬ 
рих] «кличка бурого пса» ВеБ, [буроха] 
(орн.) «тинівка бура, Ассепіог (Ргипеї- 
1а?) гпосіиіагіз», буріти; — р. бурьій, 
бр. бури, др. бурт>, п. Ьигу, ч. діал. 
слц. Ьигу; — переконливої етимології не 
має; можливо, давнє запозичення з 
тюркських мов; тур. Ьиг «рудий» похо¬ 
дить від перс. Ьог «рудий; лис», спорід¬ 
неного з дінд. ЬаЬЬгйЬ «рудо-бурий», 
псл. ЬоЬгь, укр. бобер; зіставляється 
також (Егоров 149; Щербак ИРЛТЯ 100; 
КогзсЬ АЇЗІРЬ 9, 493—494) з монг. 
Ьйгії] «темноколірний», Ьиг «сірий, тем¬ 
ний», Ьог «тс.»; менш переконливе зі¬ 
ставлення (Вегп. І 102—103; Маігепаиег 
БР 7, 17—18) з лат. Ьиггиз «багряний» 
або з рум. Ьиг(й) «віл» (МасЬек ЕЗЛС 
77), як і пряме виведення з перської 
мови (Негпе 65).— Шанский ЗСРЯ І 2, 
236; Фасмер І 249; Преобр. І 54—55; 
Бахилина 219—228; Аракин Тюркиз- 
мьі 139—142; Филин Образ, яз. 282; 
Зіам^кі І 51; Засіп.— Аііг. У\УЬ.І 468— 
469; Мікі. ТЕ1 І 269.— Пор. бобер. 

[бурило1] «вид рибальської сітки, ри¬ 
бальська снасть, подібна до невода» 
Дз, Берл, Мо; — неясне. 

1 бурило2] «ведмідь» О; — не зовсім 
ясне; можливо, пов’язане з бурий 
(див.). 

бурити1 «непокоїти, турбувати, пере¬ 
шкоджати; заплутувати; кудлатиМСБГ; 
рити (землю і т. ін.)», [буритися] «обу¬ 
рюватися, хвилюватися; збиратися на 
бурю; вирувати, кипіти (про кров); 
бродити (про вино, пиво); хвилюватися 
(про море), підніматися (про тісто) Ж»; 
[бурлидйти] «бурлити» Ж, [бурлуватися] 
«тс.» Я, бурлити «бушувати, клекотати», 
[бурліти] «тс.; підбурювати» Ж, буру- 
вати «бурлити», [буряти] «руйнувати», 
[бура] «вирування, бурління води; бу¬ 
ря Ж», [бурйтель] «порушник» Ж, Ібур- 
ла] «крикун, підбурювач» Я, [бурлій] 
«тс.», [бурлйвість] «глумливість» Я, І бур- 
лд\ «сварка», [бурун] «замет; снігопад 
з вітром, буран Л», [бурунйще] «хурто- 
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вина, завірюха» Я, буря, буремний, 
[бурий] «сердитий, насуплений» О, бур¬ 
ливий, бурний Г, Ж, бурлом (текти) «з 
бурлінням» Я, [забура] «сердита, роз¬ 
дратована людина» Ж, [забарний] «бу- 
ян», [забурунний1 «тс.»,' обурювати, обу¬ 
рення, обурливий, підбурювати, під¬ 
бурник, підбурювач, підбурливий; — р. 
бурлить «бурлити», [бурить] «тс.», бу¬ 
ря, бурний, бр. бурліць, бура, п. Ьиггус 
«непокоїти, турбувати», ч. ЬоигШ «бу¬ 
шувати; бунтувати», болт, [бурй се] 
«збирається на бурю», буря, схв. бурити 
се «сердитися», слн. Ьйгііі «бушувати 
(про бурю), біснуватися», Ьйгкаіі «бити 
джерелом, клекотати»; — псл. Ьигі- 
іі <*ЬоигТ1еі, Ьигіа < *Ьоигіа;— спо¬ 
ріднене з гр. форіо «змішую, сплутую», 
лат. іиго «бушую», дірл. ЬйгасЬ «риття 
землі», лтс. Ьаїїгибі «ревіти» (про биків), 
норв. Ьйга «тс.», ос. Ьигсіаеп «завірюха», 
снн. Ьоге-Іоз «безвітряний»; зіставлення 
з дінд. ЬЬигаіі «ворушиться, здригає¬ 
ться, борсається» (Фасмер І 244, 250; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 236—237; Преобр. І 
55; \Уа1сіе—Ноігп. І 571) викликає за¬ 
перечення.— Зіатузкі І 51; Вгйскпег 50; 
Маскек Е5Л£ 62; $кок І 238; ЗССЯ З, 
97—99; 51. ргазі. І 450—451, 453—454; 
Засіп.— Міг. У\^Ь. І 200—204; Вегп. І 
103; Меіііеі Еіисіез 396; Р512, 65; Оіг§Ьз- 
кі БР 1, 127—128; Абаев ИЗСОЯ І 273; 
МШ.— Епсіг. і 268; РгізкІІ 1055; Мауг- 
Ьоіег II 508—509; Рокогпу 132. 

бурити2 «руйнувати, валити; скида¬ 
ти»; — р. [бурйть] «кидати, жбурляти, 
розкидати», [бурять] «тс.», бр. бурьщь 
«руйнувати, валити», п. Ьиггус «руйну¬ 
вати», ст. Ьоггус «тс.», ч. Ьогііі «тс., 
ламати, зносити», слц. ЬогіГ «зносити, 
ламати»; — результат перерозкладу і де¬ 
етимологізації псл. оЬ'Огііі «обвалити, 
зруйнувати», яке складалося з префікса 
оЬ- «об-» і дієслова отії і «руйнувати», 
збереженого в болг. бря «розоряю», 
стел, орити «спокушати», розорити 
«зруйнувати», створити «обвалити», др. 
оритель «руйнівник», укр. розорйти, ч. 
оЬогііі «обрушитись, напасти», схв. обб¬ 
рити «знищувати, скидати» і спорідне¬ 
ного з лит. аґсіуіі «розділяти», егсіеіі 
«розпорюватись», їгіі «тс., розпадатись», 
лтс. апШ «розпорювати, руйнувати, роз¬ 

кидати», дінд. агсіаіі «розпорошується, 
розчиняється», можливо, також хет. Ьаг- 
га- «ламати, руйнувати, подрібнювати», 
лат. гагиз «рідкий», псл. геб'ьк'ь «тс.», 
укр. рідкйй (іє. *ег-).— 51. ргазі. І 
451; Фасмер—Трубачев III 152—153, 
435; МасЬек Е5ЛС 61; Рокогпу 332— 
333.— Див. ще о1.— Пор. розорйти. 

[бурити3] «дзюрити, безладно лити 
Ме; багато лити МСБГ», [бурканити] 
«багато лити» МСБГ, [буркати] «бити 
ключем» МСБГ, [бурнути] «сипонути» 
Я, [буркач] «водопад» МСБГ, [забари¬ 
тися] «замочитися»; — р. [бурйть 1 «ли¬ 
ти безладно; мочитися», бр. [бурьщь] 
«тс.», схв. бурити «дзюрити, витікати»;— 
мабуть, пов’язане з бурити1, буря 
і далі, можливо, з лит. Ьіаїїгіпіі «валяти, 
плямити, бруднити», Ьіаигбіі «тс.», Ьі- 
аигіо]‘а «дощить безперервно»; позбав¬ 
лене підстав виведення (ЗсЬеІисІко 133) 
від рум. Ьига (молд. бура) «моросити».— 
ЗСБМ I 422; ЗССЯ 3, 98—99; 51. ргазі. 
І 451.— Див. ще бурити1. 

[буричі (бот.) «ведмежий корінь, 
Меиш тиіеіііапиш Саегіп. (М. аІЬатап- 
іісит Ласр.)» Ж; — неясне; можливо, 
пов’язане з бурий (у значенні «вед¬ 
мідь»). 

[бурівнйк] (бот.) «волошка, Сепіаи- 
геа зсаЬіоза Б.»; —очевидно, результат 
фонетичної видозміни форми *борівник, 
пов’язаної з бір «ліс»; пор. іншу назву 
тієї ж рослини [ясокор боровий] Мак.— 
Див. ще бір1. 

[бурїнник] (орн.) «лісова тинівка, 
тинівка бура, Ассепіог (Ргипеїіа?) гпо- 
йиіагіз; славка, кропив’янка, ЗуІУіа 
5сор.»Ж, [бурінниця] «тс.» Ж; — пов’я¬ 
зане з прикметником бурий (птахи 
мають бурувате забарвлення; пор. [бу- 
рбха] «тинівка бура»).— ГІгапіа Тіегг. 
Уб§е1 396, 425.— Див. ще бурий. 

бурка1 «повстяний плащ; [вид баш¬ 
лика, капюшона; вовняна сукня ВеЗа]», 
[бурковина] «плащ, бурка» Пі, [бурко- 
вйна, буркунйна] «тс.» Ж; — р. бр. бур¬ 
ка «повстяний плащ», п. ч.' слц. Ьигка, 
схв. бурка;— переконливої етимології не 
має; найчастіше пов’язується з прикмет¬ 
ником бурий, р. бурий (Фасмер І 245; 
Маїгепаиег 124; Вгйскпег 49—50) або 
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виводиться від перс. Ьагк «плече, ло¬ 
патка» з припущенням пізнішого на- 
родноетимологічного зближення з р. бу¬ 
рий (Шанский ЗСРЯ І 2, 231—232; 
Горяев 34; ЬокоізсЬ 19); останнім часом 
зводиться до лат. Ьигга «стрижена вов¬ 
на; грубий мохнатий одяг» (Засіп.— 
кіїг. \АУЬ. і 466—467); зіставлялось 
також з тюрк, бур-ібурк- (каз. буркеу) 
«морщити, закривати, кутатися» або з 
каз. берік «шапка з (вовчого) хутра», 
полов, кирг. бврук, башк. тат. бурек 
«тс.» і з уг. Ьигок «оболонка, покривало, 
одяг», Ьіігкоіаі «оболонка, покрив, по¬ 
пона» (Дмитриев 556—557); виводилось 
і з кавказьких мов (Баскаков та ін. 
Взаимод. и взаимообог. 53). 

[бурка2] «картопля» Ж; — очевидно, 
результат спрощення форми [мандеб$р- 
/са] (сорт картоплі) (див.). 

буркати «будити, [трясти Ж, штов¬ 
хати МСБГ; перебирати в їжі МСБИ», 
[бурляти] «штовхати»МСБГ;— р. [бур¬ 
кать] «кидати», бр.[ б$ркнуць] «упасти 
у воду», п. [Ьигсо\уас] «будити смикан¬ 
ням» (з чеської), ч. Ьигсоуаіі «тс.; (ст.) 
кидати на землю», слц. Ьигсоуаі' «бу¬ 
дити»; — можливо, псл. Ьигкаіі «штов¬ 
хати», пов’язане з *Ь'ьГкаіі «підкидати», 
укр. борйкати «рити».— ЗССЯ 3, 125— 
127; Засіп.—Аіі2. У\УЬ. і 195—199.— 
Див. ще борйкати.— Пор. беркати. 

бурки «вид взуття»; — Ьр.б^ркі;— 
запозичення з російської мови; р. бурки 
«тс.» виводиться від б$рка «повстяний 
плащ».— ЗСБМ І 417; Шанский ЗСРЯ 
І 2, 233.— Див. ще бурка1. 

[буркнйця] «балка вздовж даху, до 
якої прикріплені верхні кінці кроков», 
[бурпнйця] «лага під дошками підлоги» 
Дз УЗЛП; — очевидно, результат ви¬ 
дозміни форми буртниця «перила у 
млині; різновид дошки».— Дзендзелів- 
ський УЗЛП 150.— Див. ще бурт. 

[буркуку! (вигук, що передає ворку¬ 
вання голуба); — звуконаслідувальне 
утворення, споріднене за формою і зна¬ 
ченням з ібруку, абрюку] «тс.» і [бурку- 
тати] «воркувати».— Пор. абрю, бруку, 
бур1. 

буркун (бот.) «Меіііоіиз Абат.», 
[буркунйна Ж, буркунчик Мак, буркун- 
чук Мак, бурундук Мак, боркун Мак, 

воргун Мак] «тс.», [бурковйна] «буркун 
жовтий, М. оШсіпаІіз Безг.», [борконь] 
«тс.», [буркотйна] «буркун синій, М. 
соегиіеиз» Я, [бурунчук Ан, борончук 
Ан]; — р. [буркун] «МеІІІоіиз», [бурун¬ 
чук] (з укр.), бр. [баркун], болг. буркун 
«тс.»;— запозичення з тюркських мов; 
ног. бурунчук «тс.» етимологічно не¬ 
ясне; може бути зіставлене з тур. Ьиг- 
$ак «горох» або з кирг. б$рк- «бризкати», 
кар. буркун «бути оббризканим».— Мер- 
кулова 86—87; Шипова 97; ЗСБМ І 315. 

[буркунець] «сорт оселедців»; — оче¬ 
видно, пов’язане з бурити1 або буркати; 

пор. іншу назву цієї риби [бииіак], р. 
[бешанка, бешеная рьіба].— Див. ще 
бурити1, буркати. 

[буркуші (кличка пса) ВеУг; — запо¬ 
зичення з угорської мови; уг. Ьпгки$ 
«прусський, пруссак; кличка пса» є ре¬ 
зультатом спрощення заст. ЬгапбепЬиг- 
§из «бранденбурзький, прусський», яке 
зводиться до н. ВгапбепЬиг^ег «тс.».— 
ВеУг 205; МКТЕЗг І 392. 

бурлак «бродяга; заробітчанин; гуль- 
тяй, холостяк», бурлака «тс.; одинокий 
чоловік; [степова балка (остання від 
села) Я]», бурлацтво «бурлакування; 
бурлаки (зб.)», бурлйчка «бездомна жін¬ 
ка, наймичка», [бурлачня] (зб.) Я, [бур- 
лашня] «тс.» Я, бурлачити «бути бурла¬ 
ком», бурлакувати «тс., холостякувати», 
ст. бурлака (ч. р.) «безземельна і без¬ 
домна людина, робітник, наймит» 
(1732); — р. бурлак «робітник на річко¬ 
вих суднах; заробітчанин; [буйна, бру¬ 
тальна людина, скандаліст]», [бурлака\ 
«тс.; холостяк», ст. бурлака (1643), бр. 
болг. бурлак, п. Ьигіак «старовір, бро¬ 
дяга, здоров’як» (з укр.), ч. Ьигіак «бур¬ 
лак» (з р.), схв. бурлак (з р.); — за¬ 
гальноприйнятої етимології не має; час¬ 
тиною дослідників (Москаленко УІЛ 
39; Шанский ЗСРЯ І 2, 233; Соболев- 
ский РФВ 65, 402) пов’язується з р. 
*бурло «крикун, галаслива людина», 
укр. бурлій, [бурла Я] «тс.», р. [бурлан] 
«тс., забіяка; холостяк», укр. [бурло] 
«лайка, нарікання», похідними від зву¬ 
конаслідувального псл. *Ьиг-; при цьому 
припускається такий розвиток значень: 
«крикун, шумлива людина» — «забіяка; 
холостяк» — «бродяга, заробітчанин, 
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бурлак»; менш переконливе пов’язання 
слов’янських слів через гіпотетичні тат. 
ст. *бурлак «той, хто крутить линву або 
вірьовку», *бургалак «тс.» з тюрк. *Ьиг- 
«вертіти, крутити» (Дмитриев 557; Тати- 
щев І 205; Засіп. —Аііг. У\УЬ. І 471); 
сумнівні також спроби пов’язати ці слова 
з гіпотетичним *Ьиг]а§ (із зміною суфікса 
під впливом татарської чи волзькобул- 
гарської мови), що зводиться через дісл. 
*Ьйгіп§аг, *Ьигі (прізвище карлика), двн. 
§іЬигіап «відбуватись, бути належним», 
іп Ьог(е) «вверх, вгору» тощо до іє. *ЬЬег- 
«носити, приносити, піднімати» (Горяев34; 
ЕкЬІот 2Ї31РЬ 10, 13—14; Локаппеззоп 
613), або з снн. Ьйгіаск «селянство», Ьйг- 
зсіїар «(селянська) община; цивільне пра¬ 
во» (Фасмер І 245—246); рум. Ьигіас, лит. 
Ьигібказ, лтс. Ьигіакз, фін. ригіакка, 
тат. аз. бурлак запозичені від східних 
слов’ян (Преобр. І 54; Вегп. І 102; 
Ргаепкеї 66; Мйїіі.— Епйг. І 358). 

[бурлака) «широка дошка під стрі¬ 
хою (із зовнішнього боку короткої сті¬ 
ни)» Я; — очевидно, результат видозміни 
н. Вогіїаііе (ВогсПаДе) «бортова (край¬ 
ня) планка».— Див. ще борт, лата. 

бурлеск «комічне зображення (в лі¬ 
тературі, на сцені); сміховинка, жарт, 
комедія (зі співами, танцями)», бурлеск¬ 
ний; — р. бурлеск, бр. бурлеск, п. ч. 
слц. Ьигіезка, болг. бурлеска, схв. бур¬ 
лески, бурлеска, слн. Ьшіезка; — запо¬ 
зичення з французької мови; фр. Ьиг- 
Іездие «сміховинний, жартівливий; жар¬ 
тівливий жанр, бурлеск» походить від 
іт. Ьигіезсо «тс.», пов’язаного з Ьигіа 
«жарт», лат. Ьигга «дешева пушиста тка¬ 
нина, одяг з волохатої тканини», що від¬ 
повідає етимологічно неясним гр. (Зєррол? 
«густо зарослий, волохатий», |ЗірроІ 
«тс.», Рбрста «хутро, шкіра, шкура».— 
СІС 113; Шанский ЗСРЯ І 2, 234; Оаи- 
гаі 120; ВІосЬ 106; Оаші1І5с1іе§ 133; 
ВаШзіі—Аіеззіо І 638—639; ЛЛ7а1сіе— 
Ноігп. І 124; Ргізк І 277—278; Воізасц 
137.— Пор. біржа, бурса, бюро. 

бурмистер «найвищий міський уряд¬ 
ник у містах з магдебурзьким правом», 
бурмістр, [буймйтр] Я, бурмистру ва¬ 
ти, ст. боургмистр-ь (1463), бурмистра 
«старшій радця албо справця в якои зем- 
ли» (1596); — р. бурмйстр «градоначаль¬ 

ник; староста з селян, призначений помі¬ 
щиком; прикажчик, що управляє маєт¬ 
ком; [свавільна, уперта людина]», бр. 
бурмістр, [буймистр]; — давнє запози¬ 
чення з польської мови; п. Ьигтізігг, 
як і ч. Ьигтізіг, походить від свн. Ьиг- 
тезіег «начальник городян», що є видо¬ 
зміною давнішого Ьиг§е(г)теІ5Іег.— 
Шанский ЗСРЯ І 2, 234; Фасмер І 246; 
Преобр. І 54; ЗСБМ І 418; Кораїїгїзкі 
149; Вгйскпег 50.— Див. ще бургомістр. 

[бурмоситися] «дутися, показувати 
незадоволення», [набурмоситися] «на¬ 
дутися, розсердитися» Ме; — не зовсім 
ясне; можливо, походить від молд. бру- 
мос (рум. Ьгитоз) «похмурий; покритий 
інеєм», пов’язаного з молд. брумз (рум. 
Ьгйта) «іній», яке зводиться до лат. 
Ьгшпа «початок зими, холод», пов’я¬ 
заного з Ьгєуіз «короткий» (маються на 
увазі короткі дні); може бути зістав¬ 
лене також з схв. бурити се «серди¬ 
тися», бурлав «надутий; товстощокий», 
укр. [бурманитися] «хмаритися», пов’я¬ 
заними з біуря.— Мельничук Молд. зл. 
164; Рщсагіп 19; \Уа1сіе—Ноіт. І 115.— 
Див. ще абревіатура, бурити1. 

бурмотати, бурмотіти, Ібормотати, 
бормотіти], [бурма) «буркотун» Я, 
[бурмак, бурмій] «тс.», бурмило «[тс.]; 
ведмідь; телепень, вайло»; — р. бормо¬ 
тать, [борботать], бр. [барматаць)у 
слц. ЬгЬоіаі' «мимрити», вл. ЬбгЬоІас 
«бурмотати», нл. ЬогЬоІаз «тс.»,схв. брбо- 
тати (брбдтати) «булькати, плеска- 
тись», слн. [ЬгтоШі] «бурмотати», ЬгЬо- 
Ші «клекотати; мимрити»;—очевидно, 
псл. *Ь'*£тоіаІі, *Ь1ТЬоіаіі «бурмотати»;— 
споріднене з лит. ЬигЬіі «бурчати», Ьиг- 
Ьеіі «тс.», лтс. ЬигЬіпаї «бурмотати»;— 
давні звуконаслідувальні утворення.— 
Шанский ЗСРЯ І 2, 169; Фасмер І 195; 
ЗСБМ І 316; ЗССЯ 3, 123, 129—130; 
51. ргазі. І 415—416, 421—422; 5абп.— 
Аііг. У\УЬ. і 166—169; Вегп. І 107—108; 
Ргаепкеї 43—44.— Пор. бур1. 

бурнус «просторе жіноче пальто; вид 
плаща або накидки» СУМ, Ж, Л, \ббр- 
нус ЛЧерк, бурмуз МСБГ, бурмус Ва, 
Дз, Л, МСБГ, бурндз МСБГ, бурнос Л, 
бурнеє МСБГ, бурнудз МСБГ, бурнуз 
Пр. X діал. н.] «тс.», ст. в бурнуси (зн. 
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бурса бурулька 

в. одн.) (XVIII ст.); — р. болг. бурнус, 
бр. бурндс, п. ч. слц. Ьигпиз, вл. Ьогпиз, 
схв. бурнус, слн. Ьигпиз; — давнє за¬ 
позичення, очевидно, через турецьке 
(тур. Ьигпиз «легкий вовняний плащ», 
Ьигпиг «тс.») і французьке (фр. Ьоигпоиз) 
та польське посередництво з арабської 
мови; ар. Ьигпиз «плащ з відлогою» 
пов’язане з гр. ріррод «вид накидки», 
що походить від лат. Ьіггиз «тс.», запо¬ 
зиченого з кельтських мов. — СІС 114; 
Ващенко 10; Тимч. 151; Шанский ЗСРЯ 
І 2, 234; Фасмер І 247; ЗСБМ І 418—419; 
Кораііпзкі 149; І 238; МасЬек 
ЕЗЛС 77; НоІиЬ—Ьуег 108; ЗсЬизіег- 
8є\ус РгоЬеЬеГІ 26; Вуіаклиіа 138; Ьо- 
коЬсЬ ЗО; Мікі. ТЕ1 №сЬ1г. І 19; Оаи- 
гаі 120; Ргізк 1239; Шаібе— Ноїт. І 107. 

бурса «нижче духовне училище; 
Іюрба, гурт; бійка 01», бурсак, бурсац¬ 
тво, бурсачня, [бурсачйна], ст. бурса 
«спільне мешкання учнів; партія, ва¬ 
тага» (XVII ст.), бурсник'ь «товариш, 
спільник» (1493), бурсовати «товаришу¬ 
вати, спілкуватись, вести компанію, 
знатись» (XVI ст.); — р. бр. болг. бурса, 
п. ч. Ьигза; — запозичене через поль¬ 
ську мову з латинської; слат. Ьигза 
«(волова) шкіра; шкіряний гаманець; 
товариство» походить від етимологічно 
неясного гр. рбрца «(знята) шкіра».— 
Тимч. 157; Шанский ЗСРЯ І 2, 234; 
Фасмер І 247; Преобр. І 54; ЗСБМ І 419; 
Вгйскпег 50; МасЬек Е8.1С 77; Егпоиі— 
МеіЛеї І 79; Ргізк І 277—278.— Пор. 
біржа, бурлеск, бюро. 

бурсуватися — див. борсатися. 
бурт «насип, бугор, купа; (вогнище 

Пі; борт Ж; огорожа, край Пі; паз, 
жолобок у стовпах; чан на салотопні, 
який складається з великого залізного 
казана внизу і дерев’яних клепок угорі, 
обтягнених залізними обручами Я!», 
[бурта] «насип, бугор, купа; край, борт 
(у грі)», [буртниця] «огорожа навколо 
жорнів у млині», [бурхвиця] «дошка над 
мучником у млині, в якій укріплено ло- 
точок», буртувати «складати в бурти; 
насипати бурти», Ізабуртати] «зарити», 
[забуртйти] «забити, засипати, заліпи¬ 
ти», ст. бурти «земляні насипи» (XVIII 
ст.), буртница «дошка на три далі» 

(XVIII ст.);—р. бурт «насип», бр. [бурт] 
«велика купа картоплі продовгуватої 
форми», п. Ьигі, Ьигіа «бік насипу; 
край»; — запозичено через польську мо¬ 
ву з німецької; н. Вогсі «борт, край; 
карниз; (книжкова) полиця» і Вогіе 
«кайма, край, обшивка, тасьма» є тими 
самими формами, від яких походить і 
укр. борт «край; обшивка на одязі»; 
значення «насип, купа» розвинулись на 
основі значення «бік насипу».— Ше- 
лудько 24; Шанский ЗСРЯ І 2, 235; 
Фасмер І 247; Преобр. І 54; ЗСБМ 
І 420; Кораііпзкі 149; Вгііскпег 50; 
Засіп.— Аііг. V\VЬ. І 418—419.— Див. 
ще борт. 

[буртільї «згорток, сувій»; — неясне; 
можливо, пов’язане з [борта] «трухляве 
всередині дерево», [бортлд] «тс.» (таке 
дерево могло використовуватись як 
шпулька, цівка для намотування); пор. 
бр. [бурталь] «чурбан», [бурцалек] «тс.», 
п. Ьигіуі «дерево, придатне на балки 
для обшивки кораблів». 

[буртіти) «глухо мукати» (про бу¬ 
гая) О; — очевидно, результат конта¬ 
мінації форм бурчати і бутіть:2 (див.), 

бурубашки, бур$б'яиіки — див. бурба. 
бурулька1 «висячий кусок льоду; [об¬ 

точена голівка палки; скляна кулька 
Ме; булька, пухирець Ж; малий гор¬ 
щик ПІ; трубка, дудочка, шматочок рі¬ 
заної соломи Бі; дещиця, дрібничка Бі]», 
[буруля] «малий на зріст, товстий, з 
шишками на руках чоловік» Я; — р. 
[бурулька] «дудочка, трубочка, очере¬ 
тинка, трубчастий стовбур», бирюльки 
«дудочки, сопілки; дрібнички», болг. 
[буруя] «залізна пічна труба»; — оче¬ 
видно, запозичення з тюркських мов; 
пор. кар. крим.-тат. полов, бурлу- 
«брунькастий», похідне від бур «брунь¬ 
ка», а також кар. крим.-тат. полов. 
борулу «трубчастий», тур. Ьогиіи «тс.», 
похідне від бору (Ьоги) «труба», яке зво¬ 
диться до того самого тюрк. Ьог-/Ьиг-, 
що й тат. буран «буран», борау «бурав».— 
Меркулова Зтимология 1971, 185— 
190.— Див. ще бурав, буран. 

[бурулька2} (бот.) «дягель лікар¬ 
ський, АгсЬап§е1іса оШсіпаІіз Ноїіт.» 
Мак; —р. [бурулька] «тс.»; — пов’язане 
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бурун буряк 

з бурулька1 «трубка, дудка»; назва пояс¬ 
нюється трубчастою формою стебла рос¬ 
лини; пор. укр. [дудник, дудошник, ве- 
репгень], р. {дудка, дудель], дудник 
«тс.».— Див. ще бурулька1. 

бурун «навальна піниста хвиля, вал 
на морі», бурунити «здіймати хвилі»;— 
р. бр. бурун; — загальноприйнятої ети¬ 
мології не має; виводиться від тур. 
Ьигип «ніс, передня частина, мис» 
(ССРЛЯ І 701; Дмитриев 566; Кипар- 
ский В Я 1956/5, 133); є спроби пов’я¬ 
зання з бурлити, буркати (Преобр. І 
54), буря (Вегп. І 103; Горяев 34; Маіге- 
паиег22; 2иЬаі^ Зі. а сі. І 1, 4—6).— 
Шанский ЗСРЯ І 2, 235; Фасмер І 248. 

бурундук1 (бот.) «люцерна серпо¬ 
видна, Месііса§о їаісаіа Ь.» Пі, Я, Ж. 
[бурунчук] «тс.» Я; — р. [бурундук] 
«тс.»; — походить від тур. ЬигипсІик 
«тс.».— Фасмер І 248; Шипова 101; Мікі. 
ТЕ1 №сЬіг. II 189.— Пор. буркун. 

бурундук2 (зоол.) «сибірська білка, 
Татіаз зсіигиз»; — р. бр. бурундук 
«тс.»; — очевидно, запозичене через ро¬ 
сійську мову з тюркських; пор. тат. 
бурундук «тс.»; зіставляється також (Ки- 
парский В Я 1956/5, 133) з мар. игогп- 
4ок «тс.».— Шанский ЗСРЯ І 2, 235; 
Фасмер І 248; Шипова 100. 

[бурунчук] «тонка пофарбована пря¬ 
жа; тулуп, кожушок» Мо; — очевидно, 
запозичення з тюркських мов; тур. 
Ьіігйтсйк (Ьйгйпсйк) «вуаль, тонка про¬ 
зора тканина; сирий шовк, тканина 
з сирого шовку», чаг. бурунчак «вуаль, 
прозора тканина» походять від тюрк¬ 
ського (тур. аз.) дієслова буру «загор¬ 
нути, закутати, покрити», спорідненого 
з кирг. б$ркб, каз. ккалп. ног. ойр. 
буркг «тс.», монг. бурхзх «покривати».— 
Радлов IV 1888; Егоров 172. 

[бурунька] «вид люльки»; — не зов¬ 
сім ясне; можливо, пов’язане з тур. 
Ьигип «ніс»; назва пояснюється тим, 
що ця люлька коротка (під ніс) (Я 58— 
59); пор. носогрійка «коротка люлька»; 
може бути зіставлене і з Ібурулька} 
«трубка». 

бурх (вигук, яким передається порив 
вітру, Удар хвилі, падіння предмета 
у воду), бурхати «бушувати; кидати, 
жбурляти; вириватись, вилітати (про 

20 »-539 

воду, дим)», [бурхатися] «борсатися, 
битися», бурхотати «бушувати», бурхо¬ 
тіти «тс.», [бурхайло] «поривчастий ві¬ 
тер», [бурханйна] «буря» Ж, бурхли¬ 
вий; — очевидно, результат видозміни 
звуконаслідувального бух (бухати) під 
впливом буря; менш переконливе зістав¬ 
лення (Засіп.— АІІ2. УУ/Ь. і 201) з 
буркати.— Див. ще бурити1, бух. 

бурхвиця — див. бурт, 
бурці — див. ббрки. 

бурчати, бурчак, бурчало, бурчлй- 
вий, бурчун — див. бур1. 

[бурчик] (бот.) «зірки, ліхніс, ЬусЬ- 
піз Ріоз сисиїі Ь.» Мак; — не зовсім 
ясне; можливо, пов’язане з бурий (з 
огляду на червоне забарвлення квіток); 

пор. інші назви цієї рослини: [кашка 
червона, огник, бузьків огоньІ Мак. 

бурштин «янтар», [бурштини] «на¬ 
мисто з бурштину» Я, [бруштин] «тс.», 
[бурштйнка] «мундштук з янтаря» Ж, 
ст. бурштине (1627), бурштине 
(1679); — бр. бурштьін, п. Ьигзхіуп, 
[Ьизхіуп, Ьегзхіуп], схв. Ьигзііп, Ьигзііп, 
Ьигсап; — запозичено з німецької мо¬ 
ви, мабуть, через польську; нн. Ьогп- 
зіеп, нвн. Вегпзіеіп «тс.» складається 
з основ дієслова Ьегпеп, нижньонімець¬ 
кого варіанта до Ьгеппеп «горіти, полу¬ 
м’яніти», спорідненого з Ьгаиеп «вари¬ 
ти», Ьгаіеп «смажити», і іменника зіеп 
«(дорогоцінний) камінь», спорідненого 
з нвн. Зіеіп «камінь», англ. зіопе «тс.», 
псл. зібпа, укр. стіна.— ШсЬЬагсИ 38; 
Ларин Какзіи кг. Епсігеїіпат 157; 
Засіп.— Аііх. Ут. І 473; Вегп. І 102; 
Вгйскпег 50; К1и§е—Міігка 67—68.— 
Див. ще братван, стіна, 

буря—див. бурити1, 
буряк (бот.) «Веіа уи1§агіз Ь.», [бу- 

рак], [бурачйнкаї «буряковий борщ» Ж, 
буряківнйк, буряківництво, буряковйння, 
бурячиння, бурячки, [бурячник] «буря¬ 
кова плантація», [бурячча], буряковий, 
буряківничий, бурячковий* бурячний, бу¬ 
ряковіти, ст. боряк (XVIII ст.); — 
р. бр. бурак, п. Ьигак, [Ьогак, Ьога§], ч. 
Ьигак, ст. Ьогак, Ьога§, слц. Ьогак, Ьи¬ 
гак; — запозичено через польську мову 
з середньолатинської або італійської; 
слат. Ьога§о (Ьогга§о), іт. Ьогга§іпе 
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бур’ян бусол 

«бурачник, Вогга§о оШсіпаїіз» походить 
від ар. аЬй “агая «тс.» (букв, «батько 
поту»); на думку Брюкнера, назву рос¬ 
лини Вогга§о перенесено на рослину 
Веіа уиІ§агІ5 тому, що обидві вони вжи¬ 
вались у салат; Славський вважає, що 
Ьигак як назва рослини Веіа уи1§агі$ 
походить від назви кольору Ьигу, кон- 
тамінованої з середньовічним Ьогак, 
Ьигак «бурачник»; Махек виводить дану 
назву з ч. Ьигупа «кормовий буряк» 
(<Ьиг-§упа=Ьиг§ипсІзка гера).—Шанский 
ЗСРЯ І 2, 229; Фасмер 1 243;^Вгйскпег 
49; 81а\у$кі І 50; МасЬек Е8ЛС 77; Лш. 
Г05І1. 82; 8абп.—Аііг. У\УЬ. І 389—390; 
Ветп. І 72.— Пор. бурачник. 

бур’ян, [буйрян], бур'янина, [бур'- 
яннйк1 «вид невеликого ведмедя, що 
живе в бур’янах», бур'януеатий, бур'я¬ 
ніти, [бур' яноватіти]; — р. бурьян, 
бр. бур'ян, п. Ьиггап (з укр.), ч. Ьигап 
(з рос.), Ьигеп (з слц.), слц. Ьигіпа, 
болг. бурен, м. буріан, схв. бур}ан 
«бузина»; — неясне; можливо, спорід¬ 
нене з буйний (початкове значення — 
«рослина, що буйно росте»); діалектна 
форма [буйрян], очевидно, є результа¬ 
том пізнішої метатези народноетимоло- 
гічного характеру, що пов’язує слово 
з буйний і може вказувати на ймовір¬ 
ність їх первісного зв’язку; зіставляє¬ 
ться також (Потебня РФВ 4, 189) з пи¬ 
рій, лит. ратаї «озима пшениця», гр. 
лоро§ «пшениця»; Фасмер (І 249) пов’я¬ 
зує з р. бурйть «розкидати» (ці рослини 
буйно розростаються); розглядається 
також (Шанский ЗСРЯ І 2, 236; Младе- 
нов 50) як похідне від основи Ьиг-, 
паралельної основі ЬуІ- (укр. билйна)-, 
Преображенськнй (І 57) вважає бур'ян 
переоформленням сви. Ьаібгіап, з лат. 
уаіегіагса; припускається запозичення 
з тюркських мов (ЗССЯ 3, 99—100); 
Нікольський (ФЗ 1893/5—6, 67) вважає 
бур'ян запозиченим через татарську 
мову перським словом, що буквально оз¬ 
начає «жарений, спалений», перен. «все, 
що спалюється».— Зіа^зкі І51;Вгйскпег 
50; МасЬек Е5Лб 77; БЕР І 91; 8кок 
І 240—241; Баби.— Аііг. У\УЬ. І 209. 

[бурячий] (бот.) «гірчак східний, Ро- 
1у§опит огіепіаіе Б.» Г, Мак, [буряки] 
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«тс.» Пі, Мак; — р. бурячкй «тс.»; — 
пов’язане з буряк; назва може пояснюва¬ 
тись тим, що кореневища деяких видів 
гірчака (напр., Р. Ьізіогіа Б.) на зрізі 
мають червонуватий колір.— Попов 
56.— Див. ще буряк. 

буси, бусина, [буслинка1; — р. бусьі, 
ч. Ьйзіек, Ьйзіка (з рос.); — здебіль¬ 
шого вважається пов’язаним з бісер, 
що походить від ар. Ьизга; Соболев- 
ський (РФВ 67, 214) пов’язує з др. буса 
«човен», словом германського походжен¬ 
ня (дісл. Ьизза, Ьига «тс.»), оскільки 
черепашки, з яких вироблялося намисто, 
були схожі своєю формою на човни; 
Фасмер (І 252) вважає етимологію Собо- 
левського сумнівною, а перше припу¬ 
щення фонетично неприйнятним.— Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 2, 237; ССРЛЯ І 706; 
Преобр. І 55; Горяев 35; БокоізсЬ ЗО; 

МасЬек Е8бЄ 77—78.— Див. ще бісер. 
[бусйй] «п’яний» Я, [буцбю] «у п’я¬ 

ному стані» Кур; — р. [бусать] «пити, 
пиячити, гуляти», бр. бусаць «пиячити», 
бусаваць «пиячити, бушувати»; — за¬ 
гальноприйнятої етимології не має; по¬ 
в’язується (як запозичення) з снн. Ьо- 
5єп «гуляти, втішатися», свн. Ьйзеп 
«тс.», спорідненим з лит. Ьйоге «опук¬ 
лість, булава, гудзик», укр. пузо (Фас¬ 
мер І 251; Вегп. І 97—98; К1н§е—Міігка 
56) або з тат. Ьиз- «обжиратися, об’їда- 
тися» (Дмитриев 494). 

бус і (дит., вигук на позначення па¬ 
діння або зіткнення двох предметів), 
[бусь, буць МСБГ, бубусі, бушки] «тс.», 
[бусьнути] МСБГ; — властивий дитя¬ 
чій мові варіант до бух (див.). 

буслянка — див. бузьочки. 
бусол (орн.) «лелека, чорногуз, Сі- 

сопіа Б.», [бусальї Терит. діал., бусел, 
[бусель, бусень, бусик, бусил, бусиль 
Терит. діал., бусіль, бусял тж, буська 
Бі, бусько Г, Ж, бусьбк Терит. діал., 
бусьол, буцел, буциль, буцоль тж, бушель 
Л, бузько Г, Ж, б$зьдк Г, Ж) «тс.», 
бусленя, бусля Терит. діал., буслйха, 
[буиіля] «чапля», буслйний, буслячий, 
[бусячий сир] (бот.) «вид грибів» ВеНЗн, 
ст. бусюлг (XVI ст.), бусель (1626); — 
р. [бусел, бусель, бусол], бр. бусел, 
!бусько, буська, бусял], п. [Ьизіеі, Ьизко, 



бусоль бута 

Ьи§, Ьизек]; — єдиної етимології не має; 
спроби пов’язати з р. бусий «темно- 
голубий, буро-сірий, попелястий» і по¬ 
яснити останнє як запозичення з тюрк¬ 
ських мов (тур. Ьох «сірий, землистого 
кольору», тат. Ьиг, кипч. Ьо2а-[«тс.»— 
Клепикова ВСЯ 5, 158—160; Преобр. І 
55; Маігепаиег 126; Мікі. ТЕБ І 266; 
Ког$сЬ АіЗІРЬ 9, 492) викликають запе¬ 
речення (Мелиоранский ИОРЯС 7/2, 
284; Корш ИОРЯС 8/4, 33; Засіп.— Аііг. 
УШЬ. І 425; тут згадується кар. Ьизиі 
«лелека» як гадане джерело запозичення 
в слов’янські мови); необгрунтовано зі¬ 
ставляється (Варченко Терит. діал. 
113—120) з боцян, бостй, будяк, буцати, 
причому за основу найменування при¬ 
ймається значення «тицяти, колоти гос¬ 
трим дзьобом»; форми буцел, буциль, 
буцоль, очевидно, є результатом впливу 
форми боцян.— Булаховский Семас. 
зтюдн 182—183; Фасмер—Трубачев І 
251—252; Вегп. 1114; ВгйскпегЗЗ; Горд- 
лєвский ОЛЯ 6/4, 317—337. 

бусоль «геодезичний прилад для ви¬ 
мірювання азимутів; артилерійський 
прилад»; — р. буссоль, бусоль, бр. бу¬ 
соль, п. ч. Ьизоіа, слц. Ьигоіа, болг. м. 
бувала, схв. бусдла «тс.»; — запозичен¬ 
ня з французької мови; фр. Ьоиззоіе 
походить від іт. Ьиззоіа «тс.», яке зво¬ 
диться до слат. Ьихиіа «скринька, коро¬ 
бочка», похідного від лат. Ьихиз, Ьи- 
хит (бот.) «букс, самшит».— СІС 114; 
ССРЛЯ І 705; Кораііпзкі 150; НоІиЬ— 
Ьуег 109; Баигаї 107; \Уа1сІе—Ноїт. І 
125; ЗсЬгасІег Реаііехікоп І 172. 

[бусуйок] (бот.) «базилік, Осішиш 
Ьазіїісиш Б.» Мак;— запозичення з мол¬ 
давської і румунської мов; молд. бусу- 
йдк, рум. Ьизиіос, Ьозиіос, [Ьизиіеас] 
«тс.», очевидно, походять від південно¬ 
слов’янських форм: болг. босйлек, м. 
босилек, схв. босилак, бдсиок, слн. 
Ьозі1]ек «тс.».— СДЕЛМ 64; ИБРМ 102; 
СимоновиЬ 320—321; МNТЕ52 І 395.— 
Див. ще васильок. 

бусурман, [басурман, басурмен, бе- 
сурман, бесурмен), бусурмен, [бусурма- 
нець], бусурманщина, бусурменщина, бу- 
сурманити, бусурменити, ст. бесурмен- 
ство (XVI ст.), басурмани (XVIII ст.);— 
р. бр. басурман, басурманин, др. бесур- 

менин-ь, бусурменинг, бесерменинг, 
п. Ьізигтап, ЬІзигшапіп, ч. Ьізигтап, 
Ьизигшап; — давньоруське запозичення 
з тюркських мов, найімовірніше з крим¬ 
сько-татарської, в діалектах якої форма 
бусурман могла бути результатом фоне¬ 
тичної видозміни арабсько-персидської 
форми мусулман<муслим-ан «мусульма¬ 
нин»; пор. кирг. [бусурман], кумик. 
балкар, бусурман та ін.; виводилось та¬ 
кож (Бі 65; Никольский ФЗ 1893, 5—6, 
65—67) від тюркської етнічної назви 
бесермен.— Шанский ЗСРЯ І 2, 54; 
Фасмер І 132, 160, 251; Дмитриев 527; 
Засіп.— Аііг. У¥Ь. І 474—475; Зкоіб 
290—293.— Див. ще мусульманин.— 
Пор. бісурман. 

буськй — див. бузьочки. 
[бух1] «молода зелена цибуля; [бу¬ 

ряк ЖІ», бутень (бот.) «СЬаегорЬуІІшп 
Б.; [бур’ян у посівах льону]»; — р. 
[бут] «цибуля», Убуток, бутун, батанІ 
«тс.», бутень «СЬаегорЬуІІшп»; — оче¬ 
видно, пов’язане з бутіти, ботва.— 
Засіп.—Аііг. У\УЬ. І 70—72.—Див. 
ще ботва, бутіти1. 

бут2 «будівельний камінь, переважно 
для фундаменту», [бутарка] «дорожний 
каток (вал)», [бутяр] «муляр», бутівник 
КІМ, бутник, бутчик тж, бутйти «за¬ 
кладати фундамент з каміння; трамбу¬ 
вати», [буткувати] «тс.» МСБГ; — р. 
бр. бут; — не зовсім ясне; вважається 
запозиченим з італійської мови (іт. 
Ьоііаге, Ьийаге «бити, штовхати») через 
мову італійських архітекторів (Шанский 
ЗСРЯ І 2, 237; Фасмер І 252; Преобр. 
І 56; Вегп. І 104).— Див. ще бутафор. 

[бут3] «вид взуття», [бутйнок] «полу¬ 
боток»; — запозичення з польської мо¬ 
ви; п. Ьиі «чобіт» є результатом видо¬ 

зміни старішого Ьоі під впливом оЬ-иб 
«взути», оЬ-иіу «взутий».— Вгйскпег 50; 
ЗІах^зкі І 51.— Див. ще бот1. 

[бута]1 «гордість, пиха; розбещеність, 
розкіш О», [бутнйй] «гордий, пихатий; 
зухвалий, розбещений» О, [бутатиІ 
«чванитись; брикати О», [бутйтиІ «бути 
пустотливим; пустувати» О, [бутіти] 
«сердитися; буцати» О, ст. бута «пиха» 
(XVI ст.); — п. Ьиіа «пиха», ст. Ьисіс 
8і§ «гордитись, чванитись»; — очевидно. 
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пов’язане з [ботіти] «робитись товстим, 
жирним», [бутвіти] «трухлявіти», ра¬ 
зом з якими походить від псл. Ьиі-/Ьоі- 
з іє. *ЬЬеи-і-, *ЬЬиз-(- «рости»; розви¬ 
ток значень аналогічний до пиха, пух¬ 
нути; Маценауер зіставляє з слат. Ьи- 
іаге «надувати», але припускає і східне 
походження слова (Маіхепаиег 126); за¬ 
позичення в українські говори з поль¬ 
ської мови (РісЬЬагсіі 38) мало ймовірне 
з огляду на відмінність у наголошенні.— 
Зіа^зкі І 51; Вгйскпег 51; Засіп.—Аіїх. 
УУ/Ь. І 70—71.— Див. ще ботва, бути.— 
Пор. пиха, пухнути. 

[бута2] «велика бочка місткістю по¬ 
над 40 відер Бі; молдавський віз Пі»;— 
р. [бут\ «великий чан», [бута] «тс.»; — 
запозичення з східнороманських мов; 
молд. буте (рум. Ьйіе) «бочка» походить 
від пізньолат. ЬиШз «тс.», яке виво¬ 
диться від гр. яутїуг) «пляшка, обплетена 
лозою».— СДЕЛМ 64; ОІЖМ 103; Таї¬ 
сіє—Ноїт. І 125.— Див. ще ббдня. 

бутафор, бутафорія; — р. бр. бута¬ 
фор; — запозичення з італійської мови; 
іт. Ьиііаїиогі «помічник режисера, який 
випускає артистів на сцену» виникло 
на основі словосполучення «Ьнііа їиогі» 
«викидай геть» (слова помічника режи¬ 
сера, якими той наказує артисту вихо¬ 
дити на сцену); дієслово Ьиііаге «кида¬ 
ти» запозичено в італійську мову з фран¬ 
цузької, в якій Ьоиіег «бити, штовхати; 
класти» походить від франк. *Ьоіап 
(*Ьоііап) «бити»; прислівник їиогі «геть» 
в італійській мові походить від лат. 
ІОГІ5 «надворі, зовні», пов’язаного з їо- 
гіз «двері», спорідненим з дінд. СІУагаЬ, 
двн. іигі «тс.», псл. сіуьгї, укр. двері.— 

СІС 114; Шанский ЗСРЯ І 2, 237—238; 
ССРЛЯ І 706—707; ВаШзіі—АІеззІо 
644—645; Баихаї 107; \УаМе—Ноіш. 
І 529—530.— Див. ще двері. 

бутель, [бутиль Л, бутелька Па, 
бутйлка Л, бутлик, бутля, бутельчй- 
на]\ — р. бутьіль, бутйлка, бр. [буталь], 
б$тля, бутзлька, п. Ьиіеі, Ьиііа, Ьиіеі- 
ка, ч. Ьиіеіа, Ьиіуїка, слц. ЬиіеГа, 
болг. бутйлка, схв. бутела; — через 
польську мову запозичено з французь¬ 
кої; фр. Ьоиіеіііе походить від слат. 
Ьиііісиїа, зменш, до Ьиіііз «бочка».— Го¬ 

робець Мовозн. 1972/4,82—83; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 239; Фасмер І 254; Вгйскпег 
51; Паигаі 107.— Див. ще бута2. 

бутерброд; — р. бутерброд, бр. бу¬ 
терброд, болг. бутерброт; — запози¬ 
чено через російську мову з німецької; 
н. ВйііегЬгоі складається з основ імен¬ 
ників Вйііег «масло», що походить від 
лат. ЬПіугиш «тс.», запозиченого з грець¬ 
кої мови, в якій форма [Зобтйроу «сир 
з коров’ячого молока» є або скіфським 
запозиченням (К1и§е—Мііхка 115), або 
складним утворенням з (Зоод «худоба» 
(спорідненого з псл. §оу§сІо, укр. [гов'- 
єдо] «тс.») і тород «сир» (Ргізк І 261), 
і Вгої «хліб», спорідненого з дієсловами 
Ьгаиеп «варити», Ьгаїеп «жарити, сма¬ 
жити».— Шанский ЗСРЯ І 2, 238; Фас¬ 
мер І 252.— Див. ще братван. 

бути1, бувати, буду, бувалець «до¬ 
свідчена людина», [бувало Я, будько 
Ж) «тс.», І бувало] «бувальщина» Ж, Я, 
бувальці (бувати у бувальцях), Ібувалиці 
Ж, буваличі] «тс.», бувальщина, буду- 
чина СУМ, Ж, будучність тж, будущи- 
на, [будько] «той, хто обіцяє, кажучи 
«буде» чи «буду» Г; бувалий чоловік, 
який хвалиться своїми пригодами Ж»» 
бутність «перебування», буття, бува¬ 
лий, булий, будучий «майбутній» СУМ, 
Ж, [будучний Ж, будущий Г, Ж] «тс.», 
[бутній] «присутній» Я, вибулий, вйдо- 
буток, відбутися), [відбут] «збут», від¬ 
буток «повинність», [відбутка, відбуча] 
«тс.», добути, добувачка «добування», 
добувач, [добудча] «незаконнонароджена 
дитина», добуток, добувальний, добув- 
нйй, добутний «здобутий Г; доступний 
Ж», збути, збутися, [зб$дьок] «малоцін¬ 
ний предмет, який продають, аби збути 
з рук», збут, [збуток] «збут; здійснення», 
[збутний] «непотрібний, зайвий» Ж, 
{збутяно] «збуто з рук», здобути, здо¬ 
бутися, [здоба] «здобич» Ж, здобуток, 
[здобуванйна] Ж, здобуття, [знебутися] 
«втомитися» Ж, [знебулий] «виснажений», 
[ізнебутися] «сумувати» Ж, набути, на¬ 
бувач, набуток, набутний, невідбутнйй, 
незбутній, непозбутнйй, обдутися «осво¬ 
їтися», [одбуток] Ж, [одбуча] «відбуток» 
Ж, перебування, перебутний «минущий», 
[піддувати] «прибувати потроху», по- 
бувка, побут, [побуток] «побут» Ж» по- 
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бутдвець, побутовізм, побутовщина, 
побутувати, позбувати, позбутися, при¬ 
бути, [прибудки] «придбане» Ж, прибу¬ 
лець, прибулий, [прйбутень] «прибулий; 
який збільшує кількість» Ж, прибуток, 
прибуткувати, прибутнйй «той, що при¬ 
буває, додається», [прибутній] «чужий, 
прибулий», пробувалий «досвідчений», 
пробування, [пробуток] «життя, існу¬ 
вання», [пробіутки] «тс.» Ж, іпробува- 
лисько] «місцеперебування» Ж, пробу- 
тий «пережитий», роздобути, роздобу- 
вдльник Ж, [роздобудень] Ж, роздобуток, 
роздоб$ття «здобуття» Ж, роздобутнйй 
(похід) Ж, убутися «звикнути» Ж, Іубу¬ 
ток1 «від'їзд; збиток», [убутний] «який 
зменшується, який приносить збитки»;— 
р. бить, бьівать, буду, бр. бьіць, бьшаць, 
буду, др. бьіти, бьшати, буду, п. Ьус, 
Ьумас, Ь§с1§, ч. Ьуіі, Ьууаіі, Ьисіи, слц. 
Ьуі', Ьууаі/, Ьікіет, полаб. Ьоіі, вл. 
Ьус, Ьу\уас, Ьисіи, нл. Ьуз, Ьуугаз, Ьисіи, 
болг. дива, бйвам, біда, м. бидува, бива, 
биде, схв. бити, бйвати, будім, слн. 
Ьііі, Ьіуаіі, Ьобет, Ьот, стел, бьіти, 
бьікати, вждж; — псл. Ьуіі<*Ьоіеі, 
Ьууаіі< *ЬиуаІеі, Ьдсід< *Ьип<іот; — 
споріднені з дит. Ьйіі «бути», Ьиуоіі, 
лтс. Ьйі, прус. Ьоиі «тс.», дінд. ЬЬауаіі 
«буває», гр. «росо «вирощую, породжую, 
росту, народжую, виникаю», сриочка 
«природа», лат. Гиг «я був», їиіигиз «май¬ 
бутній», По «виникаю», ір. ЬиііЬ «бути», 
двн. Ьцап, Ьаиап «жити, мешкати»; іє. 
*ЬЬеи-: *ЬЬои-: *ЬЬп- «рости», пізніше 
«виникати, ставати, існувати»; в укра¬ 
їнській мові у в б$ти замість давнішого 
и пояснюється впливом форми буду, 
в якій у є рефлексом давнього 9 з ип, 
де -п- інфікс.— Шанский ЗСРЯ І 2, 
246; Фасмер—Трубачев І 231, 260; 
Преобр. І 58; 31а\узкі І 52; Вгйскпег 
51-52; БЕР І 46; Зкок І 158—159; ЗССЯ 
2, 233—234; 3, 155, 157—158; 51. ргазі. 
1351—352,484—485; Засіп,— Аііг. УШЬ. 
І 90-95; Вегп. І 114; МйЬІ.— Епсіг. І 
359—360; ЗсЬшісіі ІЕ 67, 15; Рокогпу 
146—150; \Уа1сіе—Ноїт. І 557; Воізасф 
1054.— Пор. бйти2, забути. 

[бутй21 (хлоп’яча гра), [бутати] «гра¬ 
ти в бути» Ж, [бутівка] «тонка палка 
у грі в бути»; — неясне; можливо, по¬ 
в’язане з рум. Ьїіа «велика палка з по¬ 

товщеним кінцем»; пор. болг. бітенка, 
бітаница, бітанка «вівчарська гра з 
палками», бітам «граю в гру бьтаница», 
джерелом якого є румунське слово Ьіїй 
(БЕР І 105); можна також припустити 
зв’язок з Ібутйн] «стовбур», [бутук] 
«тс.». 

[бутйн] «очищений від кори стовбур», 
[бутйна] «ліс, призначений для рубан¬ 
ня» Г, Ж, [бутинар] «лісоруб», бутйнник 
«тс.»; — виводиться від рум. Ьи$іеап 
(мн. Ьи$іепі) «колода, пень» (НгаЬее 
№гуу Нис. 33); може розглядатись і як 
результат контамінації рум. Ьи$іеап і 
Ьиійс «колода, пень». 

[бутир] «дрібний посуд і начиння 
в господарстві; торба робітника на риб¬ 
них заводах», [бутирйння] «мотлох» Г, 
Ж, [бутор] «харчі» КІМ, [бутбра] «тс.; 
вантаж» Ж, [буторйнє] «тс.» Ж, [бутраі 
«тс. Ж; одяг, амуніція Я», [бут^р'я] 
«скатерть; меблі» ЕЗб 4, Ібутдрити1 
«робити що-небудь з дерева» КІМ; — 
р. [бутор] «мотлох, пожитки», [бутбраі 
«господарство», [бутьірить] «перевер¬ 
тати, перемішувати, перебивати, при¬ 
водити до безладдя», п. Ьисіогу, ЬисЬсіогу 
«шмаття, мотлох», схв. заст. Ьиіига 
«ноша, оберемок», Ьоіига, слн. Ьйіага, 
Ьйіога «тс.»; — неясне; подібне до цих 
слів уг. Ьйіог «ноша, багаж; начиння» 
загальноприйнятої етимології не має 
і може вважатися запозиченням із сло¬ 
в’янських мов; р. бутор, можливо, по¬ 
ходить від спорідненого слова тюрк¬ 
ських мов, бо зустрічається в Сибіру, 
або було занесене сюди українцями; 
висловлюється думка (5а<іп.— Аііг. 
У\УЬ. І 75—76) про власне слов’янське 
походження цих слів, зокрематпро їх 
зв’язок із схв. Ьаіага «кошик з лози», 
Ьаіига «тс.» і, далі, з псл. Ьаі- «лозина, 
палка».— Балецкий 51. зі. 9, 1—4, 338; 
Фасмер І 253; 5кок І 245; Вегп. І 104; 
Вагсгі 28—29; МЬГГЕЗг І 396—397. 

[бутїти1] «гнити, трухнути; бродити, 
прокисати», [бутвіти] «гнити, трухнути», 
[дутніти] «здуватися», [бутліти] «ста¬ 
рітися, псуватися, трухнути» ДБ V 39, 
[бучавіти] «трухнути» Ж, [збутлявітьІ 
«тс.», [бутіль] «гниль» Ж, [бутлйнка] 
«вид поліна» Ж, [бутлявий] «порожній, 
вигнилий»; [збутереніти] «згнити, струх- 
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бутіти бутурлйн 

нути» ВеБ, [перебутліти] «перестояти, 
перестигнути (про рослини); прокисну¬ 
ти (про страву)» Дз., [перебутляний] 
«невчасно скошений; прокислий» Дз; — 
р. [бутветь] «псуватися, гнити», п. Ьиі- 
шес «гнити, порохнявіти», Ьиіпіеб, слц. 
Ьйііеіболг. бутея «тс.»; — псл. Ьиібіі 
«порохнявіти», очевидно, пов’язане з 
Ьоіеіі «набрякати, товщати» (пор. р. 
[бутеть] «товщати», болг. бутея «тс.») 
і разом з ним походить від іє. *ЬЬеіь/ 
*Ьііби-/*ЬЬй- «рости, збільшуватись»; 
безпідставно вважалось (Вегп. І 77) 
запозиченням з німецької мови; сло¬ 
вацька форма непереконливо виводи¬ 

лась (МасЬек ЕЗіСЗ 92) від слц. бйр- 
паІіеГ «порохнявіти»; зіставлення з псл. 
Ьиіаії «ударяти» (51. ргазї. І 455) недо¬ 
статньо обгрунтоване.— Фасмер—Тру- 
бачев І 200—201,253; 51а^$кі І 51—52; 
Засіп.—Аііг. Ут. І 70—71; Аііхеї- 
тйііег 2І51РЬ 22/2, 367—372.— Див. ще 
ботва, ботіти, бут1, бути1. 

[бутіти2] «глухо ревіти, мукати; гу¬ 
діти, глухо кричати»; [бутря] (орн.) 
«водяний бугай, Воіаишз зіеііагіз Б.» 
Я; — р. [бутень] (орн.) «бугай»; — оче¬ 
видно, похідні утворення від звукона¬ 
слідувального вигуку бу.— Пор. бугай2, 
букати. 

[бутнйк] (бот.) «люцерна, Ме<ііса§о 
заііуа Б.» ВеУг; — очевидно, пов’я¬ 
зане з бут1 (див.). 

бутон; — р. бр. бутон, ч. Ьоиіоп, 
Ьиіоп «дорогоцінний камінь, сережки», 
слц. Ьиіоп «сережка», болг. бутон 
«кнопка електричного дзвінка; бутон», 
схв. бутон «гудзик; бородавка»; — за¬ 
позичення з французької мови; фр. Ьои¬ 
іоп «пуп’янок» походить від дієслова 
Ьоиіег «штовхати, ударяти; випускати 
пуп’янки», спорідненого з фр. ст. Ьоі 
«удар, кінець» (фр. Ьоиі «кінець») і по¬ 
в’язаного з франк. *Ьоіап «бити», спо¬ 
рідненим з нн. Ьоіеп, англ. Ьеаі 
«тс.».— Шанский ЗСРЯ І 2, 238; 
ССРЛЯ І 707; НоІиЬ—Буег 109; Оаи- 
гаі 107; Раїк—Тогр І 120; Юеіп 157, 
214. 

[бутор] «бите скло, цегла, каміння» 
Я, [буторіння] «тс.» Я; — мабуть, ре¬ 
зультат контамінації слів бут2 «дрібне 

каміння, щебінь» і [бутир] «дрібний по¬ 
суд і начиння» (див.), 

бутря — див. бутіти2. 
бутси, буци «спортивне взуття»; — 

р. бутси, буци, бр. буцьц — запозичен¬ 
ня з англійської мови; англ. Ьооіз, мн. 
до Ьооі «взуття» через сангл. Ьоіе похо¬ 
дить від фр. ст. Ьоіе (фр. Ьоііе), що спо¬ 
чатку означало «грубе взуття».— СІС 
114; N50 310; Кіеіп 186; Оаигаі 99; 
ВІосЬ 90.— Див. ще бот1. 

[бутук] «стовбур дерева, призначе¬ 
ний на розпилювання; сучкуватий чур- 
бак, на якому рубають дрова Дз; ко¬ 
лодка у колесі МСБГ; знаряддя для роз¬ 
пушування і валкування грунту МСБГ; 
товстун МСБГ», [бот/ок] «стовбур на 
розпилювання», [бутюки] «тс.» (мн.) 
ВеЗн, [бутуковатий] «товстий, не¬ 
зграбний» Мовозн. 1974/3; — запози¬ 
чення з румунської мови; рум. Ьиійс 
«пень, колода, оцупок, обрубок, поліно» 
етимологічно неясне.— Манівчук Мо¬ 
возн. 1974/3, 77; Уіпсепх 7; УгаЬіе Ро- 
тапозіауіса 14, 136; Сгап]а1а230; ББРМ 
103; Сіогапезси 118—119; Тікііп І 246, 
247; Нерознак 202.— Пор. бутйн. 

[бутуран] «нежить» Ж, [бутурай, 
бутурак, бутурачка] «тс.» ДзАтл II; — 
очевидно, пов’язані з рум. ІЬйіиг] «не¬ 
жить» (пор. алб. Ьйіиг «тс.», іт. Ьоіог 
«віспа», болг. бутур «наріст на тілі 
коня, осла; шлункова хвороба у коней; 
слабкість», м. бутур «кінська хвороба, 
супроводжувана кашлем»), що походить, 
мабуть, від ар. Ьиіпг, мн. до Ьаіг «ви¬ 

сип, прищ, пухир»; при цьому окремі 
форми зазнали суфіксального розширен¬ 
ня або контамінації з рум. §иіигаі 
«нежить», що зводиться до лат. £иііиг 
«горло», можливо, спорідненого з нн. 
кобеп «підборіддя»^ нвн. [Кобег] «тс.»; 
пор. також болг. [буторак] «гній», яке 
непереконливо виводиться (БЕР І 93) 
від болг. бутея «росту, буяю; слабну, 
гнию».— БокоізсЬ 31; Ри$сагіи 65; 
Шаібе—НоГш. І 629. 

[бутурлйн] «високий на зріст, непо¬ 
вороткий, некрасивий, дивного вигляду 
чоловік» Я, \{лях-)бутурлак] КІМ; — 
не зовсім ясне; можливо, пов’язане 
з [ботіти] «товщати», [бутніти] «зду¬ 
ватися», болг. бутея «росту, буяю», бу- 
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буфалувати бухгалтер 

тур «дурна, груба і невміла людина», 
[бутор] «тс.»; пор. також р. [бутурла] 
«пустомолот, базіка, брехун» (і пов’я¬ 
зане з ним прізвище Бутурлйн), яке 
зіставляється (Фасмер І 254) з чаг. 
Ьиіиг «нахабний, веселий, жвавий».— 
БЕР І 93.— Див. ще ботїти, бут1. 

[буфалувати] «говорити неправду» 
Ж; — результат видозміни п. Ьиїопо- 
\уас «хизуватися, хвастати, хвалитися», 
пов’язаного з Ьиїоп «блазень», що по¬ 
ходить в ід фр. ЬоиГІоп «блазень», запо¬ 
зиченого з Італійської мови, в якій 
Ьиїїопе «тс.» походить від Ьиїїа «жарт», 
спорідненого з фр. Ьоиїїег «дути, на¬ 
дуватись».— Кораіігїзкі 146; Баига! 
101. 

буфер; — р. бр. болг. буфер, п. Ьи- 
іот, схв. буфер; — запозичення з ан¬ 
глійської мови; англ. ЬиЯег «прокладка 
для пом’якшення удару», пов’язане 
з ЬиЛ «пом’якшувати удари», сангл. 
Ьиїїе «ударяти», спочатку «ударяти по 
щоці», яке походить від фр. ст. Ьиїе 
(ЬиЯе) «ударяти, особливо по щоці», 
можливо, звуконаслідувального утво¬ 
рення.— СІС 114; Акуленко 141; Кора- 
Іігізкі 146; Кіеіп 207; Зкеаі 65. 

буфет, буфетник; — р. бр. буфет, 
п. ч. слц. Ьиіеі, болг. бюфет, схв. бйфе, 
слн. Ьіїе; — запозичення з французь¬ 
кої мови; походження фр. ЬиГїеі «стіл» 
неясне.— СІС 114; Москаленко УІЛ 52; 
Акуленко 141; ІІІанский ЗСРЯ І 2, 
239; Фасмер І 254; Оаигаі 119; ВІосЬ 
105. 

бух (вигук, що передає звук падіння, 
глухого удару, пострілу), бухати «глу¬ 
хо звучати, падати, ударяти, стріляти, 
палати, текти», бухкати, бухкотіти «па¬ 
дати, ударяти, звучати» КІМ, бухтіти, 
[бухчити] Ж, [бухало] «бубон Я, Л; 
вайло», [бухалщик] «гравець на бубні» 
Л, бухан «стусан», бухнак, бухняк «тс.» 
КІМ, вибухати, вибух; — р. бр. болг. 
бух, п. слц. вл. нл. ЬисЬ, ч. ЬоисЬ, 
ЬисЬ, схв. бутити «бити, кидати, 
падати», слн. ЬйЬ; — псл. Ьихь< 
*Ьоих-;— звуконаслідувальне утворення 
індоєвропейського періоду, споріднене 
з лтс. Ьаикз (вигук, що передає звуки 
відсильного удару чи падіння), свн. Ьис 

«удар, поштовх», нвн. росЬеп «стукати», 
гол. Ьеикеп «бити, штовхати», шв. Ьока 
«тс.», англ. роке «штовхати, колоти».— 
Шанский ЗСРЯ І 2, 240, 241; Фасмер І 
255; Преобр. І 56; 51а\узкі І 48; Вгііск- 
пег 46; БЕР І 93; ЗССЯ 3, 80, 81; 51. 
ргазі. І 436—437; Засіп. — Аііх. УЛУЬ. 
І 76—81; Вегп. І 97; Регззоп Веііг. 259; 
Ва§а РР III 781; Рокогпу 97—98. 

бухан «хлібина», [бахбнька ЛПол, 
ббхан Л, боханець, бохінка Я, бохне 
ВеБ, бохняк ВеБ, бохняка ВеБ, 66- 
хон Г, Ж, бохонець Ж, Ме, бохбнка 
ВеБ, бохбнок ВеБ, бохбнька Л, боху- 
нець, бохунка Л], буханець, буханка, 
Ібухйнка, бухбнка Л] «тс.», [бохінник] 
«пекар» Я, ст. бохон'ь (1529), боханеці> 
(1699), бохенки (XVII ст.); — р. бухан¬ 
ка, [ббхон], бр. буханка, баханка, 66- 
хон, п. ЬосЬеп, ЬосЬепек, ч. ЬосЬап, Ьо- 
сЬапек, ЬосЬпїк, слц. ЬосЬеп, ЬосЬпік, 
нл. ЬосЬап, ЬосЬапк; — очевидно, через 
польську мову запозичено з середньо¬ 
верхньонімецької; свн. уосЬепхе, Го- 
сЬепг «вид печива, білий хліб», двн. 
ГосЬепга походить від лат. Госйсіиз «спе¬ 
чений у попелі», пов’язаного з їосиз «во¬ 
гонь»; форми з у (бухан) пізніші, мож¬ 
ливо, виникли під впливом народно- 
етимологічного зближення з бухнути 
«набухати»; припускається і власне сло¬ 
в’янське походження цих форм (Ильин- 
ский ИОРЯС 20/3, 80; Преобр. І 56; 
Засіп.— Аііг. УУ/Ь. І 78).— РісЬЬаґбІ 
36; Шанский ЗСРЯ І 2, 240; Фасмер 
І 201—202; ЗСБМ І 374; Зіа^зкі І 38; 
Вгйскпег 78; МасЬек ЕЗЛС 59; Вегп. І 
67; Таїсіє—Ноїт. І 521.— Див. ще фо¬ 
кус.— Пор. погана. 

[бухарник] (бот.) «медова трава шер¬ 
стиста, Ноісш Іапаіиз Б.» Мак, бухарка 
«сорт дині Г; Сисишіз теїо уагіеі. 
Мак;» — р. бухарник «тс.», бухарка (сорт 
дині; сорт пшениці); — похідне утво¬ 
рення від географічної назви Бухара; 
пор. інші народні назви сортів дині: 
р. цареградка, хивйнка, персйдские дьї- 
ни.— Анненков 115, 168—169. 

бухгалтер, бухгалтерія; — р. бух¬ 
галтер, бр. бухгалтер, п. ЬисЬаІіег; — 
запозичено через російську або поль¬ 
ську мову з німецької; н. ВйсЬЬаІіег 
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бухй 

складається з основ іменника ВисЬ 
«книга», спорідненого з ВисЬе «бук» 
(з бука виготовляли таблички для пи¬ 
сання), англ. Ьоок «книга», і дієслова 
Ьаііеп «тримати», спорідненого з англ. 
Ьоісі «тс.», гот. Ьаібап «стерегти, пасти», 
дінд. каїауаіі «жене, тримає; вважає», 
гр. хШ.со «приганяю до берега (кора¬ 
бель)».— СІС 115; Шанский ЗСРЯ І 
2, 241; Фасмер І 255; Смирнов 68; Кора- 
Ііпзкі 145—146; К1и§е—Міігка 86,285,- 
Див. ще бук, буква. 

бухй (вигук для імітації кашлю), 
бухй-бухй «тс.», бухйкати «кашляти», 
[бухкати] «дуже кашляти» МСБГ, бухй- 
кало; — звуконаслідувальне утворення, 
близьке до бух (див.). 

бухнути «набрякати», набухати, [бу- 
хастий] «випуклий» Ж, [бухбний 1 «пух¬ 
кий», [бухнатий1 КІМ; — р. бухнуть, 
ч. паЬоисЬапу «огрядний», болг. бухна 
«розростатись, сходити» (про тісто), схв. 
набухнути «набухати», слн. [ЬйЬпііі] 
«тс.»; — псл. Ьих- <*Ьои5-; — пов’язує¬ 
ться з псл. Ьихаїі «ударяти»; споріднене 
з свн. Ьйз «надутість, припухлість», нвн. 
Ьаизеп «набухати», ВаизсЬ «випуклість»; 
іє. *Ь(Ь)ои$-, Ь(Ь)цз- «пухнути, набря¬ 
кати», очевидно, пов’язане з *ЬЬеи-: 
*ЬЬои-:*ЬЬй- «рости, напухати».—Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 2, 241; Фасмер І 255; 
Поеобо. І 56: Вгйскпег 46: БЕР І 94: 
ЗССЯ 3, 81; 51. ргазі. І 436—437; 
5абп,— Аіі2. Уи'Ь. І 76—81; Вегп. І 
97— 98; Аіігеітйііег 2151РЬ 22/2, 369— 
372; К1и§е—Міігка 57—58; Рокоту 
98— 102, 146.— Див. ще бути1.— Пор. 
ботва, ботїти, бут1, буяти1. 

[бухня] «хатина з поганого мате¬ 
ріалу з незакінченим дахом»; — неясне; 
можливо, результат контамінації слів 
буда і кухня. 

[бухт] «вид печива» Ж, [бухта, бух- 
тавка] «тс.»; — п. ч. слц. вл. ЬисЬіа, 
слн. [ЬйЬіа], ЬйЬіеІ] «тс.»; — загально¬ 
прийнятої етимології не має; — пов’я¬ 
зується з бухнути «набрякати», бухті¬ 
ти, слн. [ЬйЬіа] «жінка з повним облич¬ 
чям», [ЬиЬіаІі зе] «пухнути», [ЬиЬІеіі 
зе] «тс.» (Вгйскпег 76; МасЬек Е5ЛС 
75—76; НоІиЬ—Буег 107; Аіігеїтйііег 
2Г51РЬ 22/2, 370) або виводиться як за¬ 

буц 

позичення через західнослов’янські мо¬ 
ви від н. ВисЬі «кривизна, вигин» (Сгап- 
]’аІй 365), 

бухта1 «затока»; — р. бр. болг. бух¬ 
та, п. вл. нл. ЬисЬіа; — запозичення 
з німецької мови; нвн. ВисЬі «тс.; ви¬ 
гин, кривизна» пов’язане з дієсловом 
Ьіе^еп «гнути», спорідненим з дангл. 
Ьй^ап «тс.», дінд. ЬЬщаіі «гне, відсу¬ 
ває», лит. Ьй£Іі «злякатись», укр. бгати, 

бігти.— СІС 115; Шанский ЗСРЯ І 2, 
241—242; Фасмер І 256; Кораіігізкі 
146; КІи^е—Міігка 74, 107.— Див. ще 
бгати, бігти.— Пор. бухта2. 

бухта2 «круг каната»; — р. бр. бух¬ 
та «тс.»; —запозичення з голландської 
або датської мов; гол. ЬосЬі, дат. Ьи£І 
«тс.» походять від нн. ЬисЬі «вигин».— 
СІС 115; ССРЛЯ 1, 712; Раїк—Тогр І 
114; КІи§е—Міігка 74, 107.— Див. ще 
бухта1. 

[бухтіти] «підходити, вурдитись (про 
кисле молоко в глечику) Ме; випускати 
повітря, утворюючи глухий звук (про 
перестояне тісто, молоко) МСБГ; швид¬ 
ко рости, буяти О; набрякати О»; — 
р. [бухтень] «товстун», слн. [ЬиЬіеіі зе] 
«пухнути», [ЬиЬіаіі зе] «тс.»; — псл. 
Ьих(г)іеІі, похідне від того самого ко¬ 
реня Ьих-(<*Ьоиз-), що й бухнути «на¬ 
брякати» (див.). 

[бухтярня] «бухкання» Я; — афек¬ 
тивне утворення від вигуку бух чи діє¬ 
слова бухати; спосіб утворення не зов¬ 
сім ясний. 

[буц1] «товста, гладка людина; жир¬ 
ний вгодований кінь; великий жирний 
оселедець; жартівливе чи глузливе прі¬ 
звисько подолян, волинян Мо», [буць] 
«невдалий хліб», [буцак] (заст.) (порода 
коней) Дз, [буценики] «невдало спечені 
хлібці» Ва, [буцик] «вид печива; вгодо¬ 
ваний кінь Мо; прізвисько подолян, 
волинян Мо», [буцйка] «корж, спечений 
Ца олії» Я, [буцман] «тоЕстун, бецман» 
Ж, 1 буцмач Ме, буцмей Ж, буцмйло Ж] 
«тс.», [буцкуватий] «тоестий, вгодова¬ 
ний» Мо, [буцматий, буцманйстий ЖІ 
«тс.»; — п. риса «повне обличчя», Ьиска 
«повновида дівчина», ,ч. Ьисек «опецьок», 
Ьисіаіу «товстощокий», слц. Ьис.ко «опе¬ 
цьок», Ьисо «тс.», Ьисіаіу, схв. буцсв 
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«товстощокий», буцмаст «тс.»; — оче¬ 
видно, запозичення з німецької мови; 
пор. свн. Ьиіге «брила, грудка, обруба¬ 
ний шматок», нвн. Виіг, ВиІ7е(п) «опу¬ 
дало, коротка й товста фігура; велика 
купа чого-небудь», споріднене з свн. 
Ьиігеп «пухнути», дісл. Ьиіг «короткий 
шматок стовбура дерева», норв. Ьиіі 
«тупий», двн. Ьоггап «ударяти, штов¬ 
хати», англ. Ьеаі «бити»; до [буцман] 
пор. нвн. Вйігептапп «домовик», утво¬ 
рене з основ іменників Вйігеп «опудало; 
(ст.) домовик» і Мапп «чоловік», спорід¬ 
неного з псл. гпдгь, укр. муж\ менш 
переконливе виведення (МасЬек ЕЗЛС 
49) ч. Ьисек, слц. Ьиско від слц. Ьисаіі 
«лягати в ліжко» (дит.).— Шелудько 
24; Зіоскі АІЗІРЬ 35, 349; КІи^е— 
Міігка 18, 114, 115; Регззоп Веііг. 
256—257.— Пор. бець, боц. 

буц2 (вигук на позначення зіткнення 
двох предметів, [голів]), буцати, буц¬ 
кати, буцикатись КІМ, буцнути, буць- 
кати КІМ, [буций] «битливий, який 
б’є рогами; той, що ударяє і наносить 
шкоду (напр. підводний камінь)» Я, 
[буцько] «тс.» Я, [буцьо] «худобина» 
Ж; — Р- [буцкать] «збивати, бити», 
п. Ьис, Ьдс, рис, слц. Ьис; — звукона¬ 
слідувальне утворення; можливо, ре¬ 
зультат контамінації бух і бац.— 51а\у- 
зкі І 31.— Пор. бац, бух. 

буцегарня, буцигарня, буцугарня — 
див. буждигарня. 

буцім, [будцем'ь Бі, будцемто Бі, 
будь-сім Ж];—бр. [буццим], бьіццам, 
ібуцца], п. ст. Ьосіет; — результат злит¬ 
тя словосполучення будь сем(у) «хай 
буде це, хай буде так» або буть сему 
(пор. бр. бьіццам, р. бить по сему).— 
ЗСБМ І 432.— Див. ще бути1, сей. 

буцьке (сорт яблук), буцівка «тс.», 
[буцьо] (дйт.) «яблуко»; — очевидно, по¬ 
хідне від буц (прізвиська подолян, воли- 
нян і ін.) за місцем походження сорту.— 
Див. ще буц1. 

[буча1! «чорна коза з білою мордою» 
ВеНЗн, [бучє] (назва вівці) Доп. УжДУ 
1954/4, [бучена, бучійе, бучіка1 «тс.» 
тж, [б$чка] «чорна вівця з білою мордою» 
ВеНЗн, Ібучкд] (назва барана) Доп. 
УжДУ 1954/4; — запозичення з румун¬ 

ської мови; пор. аром. Ьйсїси, -са «ба¬ 
ран з червоними плямами кругом очей, 
білий з червоними щоками», можливо, 
пов’язане з рум. Ьйеа «щока», що похо¬ 
дить від лат. Ьисса «тс.».— Див. ще 
букат.— Пор. букулай. 

буча2, буцати. бучлйвий, бучнйй, 
бучнішати, бучня, бучувати—див. 
букати. 

[бучавий! «засохлий», бучавіти 
«тверднути, зсихатися (про шкіру)», 
[бучіти] «тс.»; — не зовсім ясне; зістав¬ 
ляється (ЗССЯ 3, 74) з болг. заст. буч’я- 
вьіи «шершавий, нечоса», [бучав] «кош¬ 
латий», схв. Ьіісау «тс.»; можливо, по¬ 
в’язане з [бучавіти] «трухнути», [буті- 
ти] «тс.» або з бук. 

[бучениш] (бот.) «сідач конопляний, 
Еираіогішп саппаЬіпит Б.» Мак; — 
болг. бучинйиі «болиголов, Сопіит таси- 
Іаіит Б.», схв. [буциниш, бучумиж] 
«тс.»; — очевидно, запозичення з румун¬ 
ської мови; рум. [Ьисіпї§] «болиголов» 
може бути зведене до лат. Ьйсіпа «труба, 
сигнальний горн», можливо, спорідне¬ 
ного з Ьисса «щока (повна, надута)»; 
румунська назва вказує на трубчасту 
будову стебла болиголова.— БЕР І 95; 
СимоновиЬ 137; ОБРМ 97; ШаМе— 
Ноїгп. І 120—121.—Див. ще букат. 

[бучил] (бот.) «бугила, АпІЬгізсиз 
зііуєзігіз НоІІт.» Мак, [бучиль] «морквя¬ 
ник, СЬаегорЬуІІит Ргезсоіііі О. С.» 
Мак; — р. [бучиль] «бугила»;— оче¬ 
видно, результат видозміни форм бу¬ 
гила, [бугиль] «АпіЬгізсиз зііуезігіз», 
[бугиля] «СЬаегорЬуІІит», можливо, че¬ 
рез поплутання на письмі букв г і ч.— 
Анненков 39, 93; СимоновиЬ 39. 

[бучина] «куток у хаті, де стоїть 
скриня і лежить усяка одежа» Я; — не 
зовсім ясне; можливо, пов’язане з бік 
(*бочина), пор. р. боковутка «бокова 
кімната», укр. [бучуля] = [бочуля]. 

[бучкувати] «бити бучком» Ме, [боч- 
кувати] «бити» Мо;—похідне утворен¬ 
ня від бучок «палка»; тлумачення «бити 
по боках» (Мо 17) є результатом народно- 
етимологічного зближення з бочок, по¬ 
в’язаного з дисимілятивною (гіперистич- 
ною) зміною бучку- в бочку-. 

6} чек — див. бук1. 
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бушлат;— р. бушлат, заст. брушлат 
«бушлат», бр. бушлат, слц. Ьизіаі; — 
не зовсім ясне; можливо, як і [брусла] 
«вид довгої кофти без рукавів», [брус- 
ляк] «кожушок без рукавів, вид довгого 
камзола», [брушляк] «тс.», походить від 
нвн. Вгйзіїаіг «нагрудник»; думка про 
зв’язок з н. ВизсЬигипк «матроська 
куртка, робоча блуза», шв. Ьиззагоп§ 
«блуза», гол. Ьизегипуе, Ьоегегоеп, ні¬ 
бито видозміненого під впливом р. ха¬ 
лат (Ніпге 2151 5, 524—525), потребує 
додаткової аргументації.— СІС 115; 
Москаленко УІЛ 55; Шанский ЗСРЯ І 
2, 242; Фасмер—Трубачев І 217; Варбот 
Зтимология 1963, 199. 

бушмен «представник групи племен 
у Південній Африці»; — р. бр. болг. 
бушмен, п. Визгтеп, Визгтап «тс.»; — 
запозичення з англійської мови; англ. 
ВцзЬшап «тс.», букв, «людина з кущів», 
утворене з основ іменників ЬизЬ «кущ», 
спорідненого з нвн. ВизсЬ, двн. днн. 
Ьизс, гол. Ьоз(сЬ) «тс.», який є резуль¬ 
татом розширення герм. *Ьиз- «набря¬ 
кати», спорідненого з псл. Ьихпдіі, укр. 
бухнути, і гпап «чоловік», спорідненого 
з нвн. Мапп, двн. днн. гол. гпап «тс.», 
псл. шдгь, укр. муж; англійська назва 
є калькою гол. Ьозсйїезтап «бушмен», 
букв, «людина з кущів».— ЗІР І 742; 
Кіеіп 213; Кіиее—Міігка 113, 459.— 
Див. ще бухнути, муж. 

[бушта] «обруч на маточині колеса» 
Я;—очевидно, результат контаміна¬ 
ції форм [букша] і [бр$штин] «тс.» (див.). 

бушувати, [бушовало] «буйиий» Я; — 
р. бушевать, бр. буишваць, п. Ьизгомгас 
«плюндрувати, гасати» (з укр.), слн. 
Ьйзііі «бухати (про вогонь)»; — псл. 
Ьиі>-<*Ьиз-і-<*Ьоиз_)-, очевидно, похід¬ 
не від того самого іє. *ЬЬби-/*ЬІЩ-, 
від якого походить і псл. Ьщь, Ьу5(і)гь, 
укр. буйний, бистрий, бухати (про во¬ 
гонь, воду).— Шанский ЗСРЯ І 2, 242; 
Фасмер І 256; Преобр. І 57; $1а\У8кі І 
51; Вгйскпег 50; Засіп.— Аііг. У\УЬ. І 
80—81.— Пор. бйстрий, буяти. 

(буяк1] «бугай»; — п. Ьі^'ак «бик»; — 
очевидно, запозичення з словацької мо¬ 
ви; слц. Ьщак «тс.», на думку Махека, 
виникло від Ьук під впливом Ьи^аіі 

«буйно поводитись».— ВеЛ 395; МасЬек 
Е5.ІС5 52.— Див. ще буяти1.— Пор. 
буяти2. 

[буяк2] «байрак», [буяч, буяш] «тс.» 
Л; — не зовсім ясне; можливо, спро¬ 
щена форма варіанта назви байрак, 
збереженого в р. буерак.— Пор. бай¬ 
рак. 

[буяра] «великий річковий човен» 
Пі, [буяр] «тс.», ст. буяра (XVIII ст.);— 
можливо, запозичення з італійської мо¬ 
ви; іт. заст. Ьоіега (вид судна) походить 
від гол. Ьоедег «тс.», до якого зводиться 
і укр. буєр; звукова форма кінцевої 
частини -яра, мабуть, викликана впли¬ 
вом слів байдара, будйра.— ВаШзіі— 
АІЄ85ІО 551.— Пор. буєр. 

буяти1 «буйно рости; бушувати, бу- 
янити; ширяти», [буявіти] «буйно рос¬ 
ти», буянити, [буянствувати Ж), буй¬ 
ний, буїй «буйний», буян, [буянйця] 
«буян», буянство; — р. [буять] «роз¬ 
ростатись», буйний, бр. буяць «буйно 
рости», буйнй, др. буяти, буй «дурний, 
дикий, зухвалий, сильний», п. Ьіцас 
«гойдатись, літати; сваволити», Ьіцпу 
«родючий, буйний», ч. Ьо)е{і «швидко 
й густо рости», Ьіг]пу, слц. Ьй]аі:' «буяни- 
ти», Ьгупіеі' «буйно рости», Ьіупу, вл. 
Ьи]іс «буйно рости», болг. буя «тс.», 
буен, м. буй «буйно розростатись», 
бу']ат «буйний, пишний», схв. бу}ати 
«буйно рости; підніматись (про воду)», 
бу}ан, бу;ни, слн. Ьи)їса «буйний потік», 
стел, своуіати «збожеволіти; втратити 
смак», воу'и «дикий, дурний»; —псл. Ьи- 
]аїі, Ьи]ь<*Ьоиф, очевидно, похідні від 
того самого іє. *ЬЬби-/*ЬЬц-, що й псл. 
Ьузігь, укр. бйстрий, бути, бушувати 
та ін.; — споріднене з дінд. ЬЬйуап 
«великий, сильний», двн. Ьиго-1ап§ 
«дуже довгий», лит. Ьпгуз «велика кіль¬ 
кість», лтс. Ьйга «велика купа»; пов’я¬ 
зання з тюрк. Ьп]шпак «рости», Ьігійк 
«великий» (Мікі. ТЕ1 І 268; ЕШ 24) вва¬ 
жається сумнівним.— Шанский ЗСРЯ 
І 2, 217; Фасмер І 257; Зіа^зкі І 49; 
БЕР І 96; Зкок І 230; ЗССЯ 3, 83—86; 
ЗІ. ргазі. І 439—443; Засіп.—Аііг. У\М1>. 
І 87—88; Вегп. І 98; Тгаиішапп^40; 
Рокоту 98—99.—Див. ще бути1.— пор. 
бйстрий, бушувати* бухнути. 
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[буяти2] «букати, кричати: буї» 
ВеБ; — похідне утворення від бу, оче¬ 
видно, уподібнене до блеяти, можливо, 
також до буяти1.— Див. ще букати. 

буяхй (бот.) «лохина, Уассіпіиш иіі- 
^іпозшт, [буякй] «тс.» ЛексПол; —бр. 
буякі, п. [Ьіфк] «тс.»; — мабуть, по¬ 
хідне утворення від дієслова буяти; 
пояснюється або оп’яняючим впливом 
плодів лохини на людину (пор. інші діа¬ 
лектні назви цієї рослини: укр. пияки, 
р. пьяница, дурника, дурнйца, вл. р)епс, 
рІепса, р]епсупа), або тим, що рослина 
буйно росте на вологих низьких міс¬ 
цях.— ВисІ2І52е\У5ка 216, 315.— Див. ще 
буяти1. 

бюджет; — р. болг. бюджет, бр. 
бюджет, п. Ьисігеї, ч. Ьис1§еі, Ьисігеї, 
слц. вл. Ьисігеї, схв. буцет, буцет, 
м. буцет, слн. Ьшігеі; — запозичення 
з французької мови; фр. Ьис1§еі похо¬ 
дить від англ. Ьші§еі «мішок скарбни¬ 
ка», яке зводиться до фр. ст. Ьои^еііе 
«малий мішок», похідного від фр. Ьоі1£Є 
«скриня», що походить від лат. ЬиІ£а 
«кошіль, шкіряний мішок», запозичено¬ 
го з галльської мови; іноді фр. Ьои§е 
пов’язують з гол. Ьо£Є «вигин, склепін¬ 
ня, житло».—СІС 115; Шанский ЗСРЯ 
І 2, 246; Фасмер І 261; Кораіігізкі 
146; Оаигаі 101, 119; КІеіп 207; Кіи§е— 
Міігка 108. 

бюлетень; — р. бюллетень, бр. бю¬ 
летень, п. Ьіиіеіуп, ч. слц. вл. Ьиііеііп, 
болг. бюлетйн, бюлетйна, м. билтен, 
схв. билтен, билтена, слн. Ьіііеп; — 
запозичено з французької мови через 
російську; фр. Ьиііеііп походить від 
іт. ЬиІІеіііпо «записка», що е демінути¬ 
вом від слат. ЬиІІа «грамота, доку¬ 
мент».— СІС 115; Шанский ЗСРЯ І 2, 
246—247; Фасмер І 261; Кораіігізкі 130; 
Оаигаі 120; К1и§е—Міігка 110.— Див. 
ще булла. 

бюро; —р. бр. болг. бюро, п. Ьіиго, 
ч. Ьуго, Ьигеаи, слц. Ьуго, вл. Ьегоху, 
м. биро, схв. бирд, слн. Ьіго, Ьигеаи; — 
запозичення з французької мови; фр. 
Ьигеаи «письмовий стіл, канцелярія, 
контора» походить від Ьиге «скатерть; 
груба вовняна тканина», джерелом якого 
є пізньолат, Ьигга (>*Ьига) «шерсть», 
споріднене з гр. £єрр6г «густо зарослий, 

волохатий», (Збрста «шкіра».—СІС 115; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 247; Фасмер І 261; 
Кораііпзкі 130; Оаигаі 120; Оашіїї- 
8сЬе§ 163; КІеіп 210—211; \Уа1с1е—Ноїш. 
І 107, 124.— Див. ще бурса. 

бюрократ, бюрократія, бюрокра¬ 
тизм; — р. болг. бюрократ, бр. бюра- 
крат, п. Ьіигокгаіа, ч. слц. Ьугокгаі, 
м. бирократ, схв. бирократ(а), слн. 
Ьігокгаі; — запозичення з французької 
мови; фр. Ьигеаисгаїе, Ьигеаисгаїіе ут¬ 
ворено від Ьигеаи «письмовий стіл, кан¬ 
целярія» за зразком агізіосгаііе і под.— 
СІС 115—116; Шанский ЗСРЯ І 2, 247; 
Кораііпзкі 130; Оаигаі 120; Оатіїї- 
зсЬе£ 163.— Див. ще бюро, аристократ. 

бюст; —р. бр. болг. бюст, п. Ьіизі, 
ч. Ьизіа, Ьузіа, слц. Ьизіа, схв. бйста, 
м. биста; — запозичення з французь¬ 
кої мови; фр. Ьизіе походить від іт. 
Ьпзіо «груди», пов’язаного з слат. Ьиз- 
іит «погруддя покійного на могилі», 
спрощеним похідним від лат. агпЬпго 
«обпалюю, палю», яке складається з пре¬ 
фікса атЬ- «навколо, об-» і дієслова 
йго «палю, спалюю», спорідненого з гр. 
єоо) «палю», дінд. бзаіі «горить», ісл. изіі 
«вогонь».— СІС 116; Шанский ЗСРЯ І 
2, 248; Фасмер І 261; Вшскпег 28; 
НоІиЬ—Буег 109; Оаигаі 121; Угіез 
АЕ\У 636; К1и§е—Міігка 114; \УаМе— 
Ноїш. II 841; Рокоту 347—348. 

бюстгальтер;—р. бюстгальтер, бр. 
бюстгальтар, п. ЬіизіЬаІіег; — запози¬ 
чення з німецької мови; н. ВйзіепЬаІіег 
складається з основ іменника Визіе 
«бюст» і дієслова Ьаііеп «тримати».— 
Шанский ЗСРЯ І 2, 248.— Див. ще 
бюст, бухгалтер. 

бязь «густа бавовняна тканина», 
[б'ясть] «рибальське полотно для віт¬ 
рил» Дз, безь (заст.) «лляна або коно¬ 
пляна пряжа для білих ниток» Бі, ст. 
безь (XVII ст.); — р. бр. бязь, схв. 
без; — запозичення з турецької мови; 
тур. аз. Ьаг, як і кирг. уйг. ббз, ккалп. 
бозь, тат. башк. бдз «тс.», походить від 
ар. Ьагг «тс.»; непереконливо виводи¬ 
лось (Преобр. І 60) від англ. Ьаіге 
«байка»; форма б'ясть пояснюється як 
контамінація слів б'язь і повсть.— СІС 
16; Шанский ЗСРЯ І 2, 248; Фасмер І 
261; Егоров 161; ЬокоізсЬ 23—24. 



в, ві — див. у. 

ва-банк (картярський термін) «став¬ 
ка, що дорівнює всьому банку», (перен.) 
«рискуючи всім»; — р. болт, ва-банк, 
п. уа Ьагцие, ч. УаЬапк, уаЬаг^ие, 
слц. уаЬапк, схв. ва банк; — запози¬ 
чення з французької мови; фр. уа Ьапяие 
(букв.) «іде банк» складається з дієслова 
уа (3 ос. одн.), яке походить від лат. 
уасііі «іде», спорідненого з двн. туаіап 
«переходити вбрід», дісл. дангл. 
\уасіап «тс.», і іменника Ьагщие «банк».— 
СІС 116; Шанский ЗСРЯ І 3,3; ССРЛЯ 
2, 19; Ьаигаі: 26, 737; \УаМе—Ноїш. 
II 723—724.— Див. ще банк, вада. 

вабити «принаджувати», Іваблйти1 
<тс.» Ж, Пі, [ваб] «принада» Ж, Я, ваба, 
вабило «тс.», вабець «принаджувач» Ж, 
СУМ, вабик «дудка для приваблювання 
дичини», [вабник] «тс.» Я, вабкйй, ваб- 
лйвий, вабнйй, [зваб] «принада» Ж, зваба, 
звабник, звабливий, звабний, поваб, по¬ 
ваба, повабний, [приваб] «принадність» 
Г, Ж, приваба, привабливий, приваб¬ 
ний; — р. вабить «[заманювати, запро¬ 
шувати]; принаджувати птахів чи зві¬ 
рів наслідуванням їх голосу», бр. 
вабіць «манити, принаджувати», др. ва¬ 
бити «запрошувати», п. вл. мшЬіс «ма¬ 
нити, принаджувати», ч. уаЬііі, слц. 
уаЬіІ1, нл. \уаЬіз, болг. вабя «тс.», м. 
ваби «підкликає, скликає», схв. вабити 
«тс.», слн. уаЬііі «запрошувати, звати, 
вабити», стел, вабити «вабити»; — псл. 
уаЬііі «тс.»; — споріднене з гот. \УОр]ап 
«кликати», двн. уоюіїєп «голосно пла¬ 
кати», дангл. иерап, англ. \уеер «тс.»; 
іє. *иаЬ- «кликати, кричати, плакати»; 
лит. уоЬііі «принаджувати», лтс. уаЬіі 
«кликати на суд» є запозиченнями з 
слов’янських мов; зіставлення з лит. уіі- 
ЬІпіі, лтс. уііЬіпаі «вабити» (МасЬек 
Е5.і£ 673) необгрунтоване.— Фасмер I 

263; Преобр. I 61; Вшскпег 598; БЕР І 
ПО; 5кок III 557; Тгаиітапп 336—337; 
Ргаепкеї 1270; МйЬІ.— Ешіг. IV 490; 
Рокоту 1109. 

[вабить] «вити» (про собаку, вовка) 
Л; — очевидно, результат видозміни 
значення слова вабити «принаджувати, 
підкликати»; менш імовірне припущення 
про збереження тут давнього значення, 
наявного також у спорідненому двн. 
тіоііеп «голосно плакати», дангл. \уерап 
«тс.».— Див. ще вабити. 

[вав] «няв» (вигук для імітації котя¬ 
чого крику) Ме, [вавкати] «нявкати, няв¬ 
чати» Ме, МСБГ, [вавкотіти] «голосно 
і часто нявчати; кричати, плакати» Ме, 
[вавчити] «нявкати» Ж, [вавкотня] «няв¬ 
чання» МСБГ, [вавцір] (кличка старо¬ 
го кота) Ж, [вавчар] «тс.» Ж; — слц. 
[уаусаИ «гавкати»; — звуконасліду¬ 
вальне утворення, паралельне до няв 
(пор.). 

вава (дит.) «боляче; рана», вавка 
«тс.», вавкати «часто говорити вавка»;— 
р. вава;— слово вигукового походження, 
можливо, успадковане з індоєвропей¬ 
ського періоду; пор. лтс. уаї, лат. Уае, 
гот. уші, двн. ’мє, нвн. \уєЬ, англ. \уоє, 
ав. уауОі, §уоі, дінд. цуб, що походять 
з Іє. *иаі «ой, болить»; подвоєння зу¬ 
стрічається також у двн. «біль, 
нещастя», дангл. \уа^уа, меа, нвн. 
ШеЬ^еЬ «тс.».— Фасмер І 263; Преобр. 
І 61; Тгаиішапп 338; К1и£е—Міігка 
845; Рокоту 1110—1111.— Пор. вай. 

Бавило, Вавйл, Авйло, ст. Вавуль 
«мятеж, замНианне, змішанне» (1627);— 
р. Вавйла, бр. Вавіла, болг. Вавйл(и), 
стел. Бавила, Еавогла, Бавила; —через 
старослов’янську мову запозичено з 
грецької; гр. Всф6Я,ад вважається сі¬ 
рійсько-єврейським запозиченням, що 
тлумачиться як «повстанець» або «за- 
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вазбй вага 

мішання», можливо, пов’язаним з гебр. 
ВаЬеІ «Вавілон»; пояснюється і як ВаЬ 
ВеІ «ворота і двір Бела» (головного бога 
Вавілона).— Беринда 188; Суперанская 
75; Петровский 66; Сезепіиз 91 б, 109 а. 

[вавбй] «навій, валок у ткацькому 
верстаті» Л; — можливо, результат аси¬ 
міляції початкового н з в у слові [на- 
вдй] «навій», пов’язаному з навивати, 
вити1. 

[ваворити] «балувати, потурати; зли¬ 
тися» Ж; — не зовсім ясне; можливо, 
виникло на основі п. 1а\уог «фавор, лас¬ 
ка», їа\уогу20\уас «фаворизувати, вияв¬ 
ляти ласку».— Пор. фавор. 

Ваврб, Ваврик — див. Лавро. 
вага «сила притягання тіла до землі; 

прилад для зважування; важливість; 
[мито Я; знаряддя для піднімання воза 
Я; коромисло терезів Бі; дишло у воза 
Бі]», ваги, «прилад для зважування», 
[ваг] «знаряддя для піднімання воза» Я, 
вагадло (заст.) «маятник», [вагалка] «гой¬ 
далка» До, вагання, вагар, [вагівнйк] 
«ваговий брус» Ж, вагівниця «ваги», 
вагове (заст.) «збір за вагу», вагота 
«вага, тягар; вагітність; важкі пережи¬ 
вання», ваготіння «тягар, тяжіння», ва¬ 
жіль, [важель] «пристрій, за допомогою 
якого піднімають чи опускають нижнє 
жорно», [важевнйця] «важіль» Ж, [ва- 
жак1 «паличка, на якій намотують і за¬ 
в’язують петлі при плетінні сітки», 
[важка] «шалька вагів Ж, Я; знаряддя 
ткача», важкй «дрібні гирі; невеликі 
ваги; [коромисло терезів Ж; тягар, яким 
придушують сошники сівалки, щоб за¬ 
глибити їх у землю Мої», [важнйк] «ва¬ 
гар» Я, Ж, важниця «значна особа; 
важлива справа», важнйця «ваги;(заст.) 
підставка під ваговий дрюк для під¬ 
няття тягаря», [важня] «приміщення чи 
місце для ваг на ринку», важок «гирка», 
[важчуга] «дуже важка людина» Я, [ва¬ 
говий] «нерішучий» Ж, вагітна Г, СУМ, 
вагбвйй Г, СУМ, ваговйтий «важкий, 
важливий», [вагбвистий] «тс.» Ж, ваго¬ 
мий, [вагбтний] «ваговий» Ж, важкий, 
важливий, [важна] «вагітна» Л, важ¬ 
ний «поважний, хороший», важезний, ва¬ 
женний, [важкел енний], важнющий, ва¬ 
жачий, важчезний, вагати (заст.) «зазі¬ 
хати, замірятись; зважуватись» Пі, ва¬ 

гатися, [вагонйти] «обтяжувати» Ж, 
[вагоніти] «вагітніти; лежати тягарем», 
ваготіти, вагуватися «вагатися; [міря¬ 
тися силами]; сваритися, сперечатися», 
важити, важитися, важніти, важчати, 
вагбм (заст.) «на вагу» Пі, СУМ, [вагомі 
«поволі» Ж, ваги-переваги «перевальцем» 
Я, [вйвага] «зважування» Пі, [вивага] 
«допомога, звільнення» Ж. [виважити] 
«допомогти» Ж, відвага, відважитися «на¬ 
смілитися», [відневага] «нахабство, зу¬ 
хвалість» Ж, впбвага (заст.) «повага» Пі, 
[вповажнйти] «шанувати» Ж, доважка, 
доважок, звага «відвага», зважливий, 
зважнілий, [зважнйй] «відважний» Я, 
[звагувати] «оглянути, звернути увагу» 
Я, зважати, зважитись «насмілитись», 
[зауважити] «ударити, стусанути» Я, 
зневага, зневажник, зневажливий, зне- 
важний, зневажати, навага (заст.) «тя¬ 
гар, вантаж; замір» Пі, наважба (заст.) 
«рішення, намір» Пі, [поважний] «схиль¬ 
ний», [наважний] «відважний» Ж, на¬ 
важитися, [наповажитися] «докласти 
зусиль, старань», навпереваги, [обваж] 
«обважування» Пі, обважнілий, обва- 
жати (заст.) «обманювати у вазі» Пі, 
обваженіти «стати важким» Пі, обваж¬ 
нити, обважніти, обважувати «пере¬ 
вантажувати; неправильно важити», 
[одважливий] «розсудливий» ВеУг, пере¬ 
вага, переважний, переважати, поваг 
«поважність», повага, поважливий, по¬ 
важний, поважати, [поважити] «зва¬ 
жити на чиєсь прохання; спокуситися», 
поважитися «відважитися; зібратися; 
спокуситися; посягнути; [покластися 
(на кого) Ж]», поважніти «ставати по¬ 
важнішим», повагом, поважно, розваг 
«розсудливість, обережність» Ж, роз¬ 
важливий, розважний, розважати «роз¬ 
мірковувати», споважнілий, споважніти, 
сповага, ст. за вагами (1494), вагою (1545), 
зважоно (1529); — р. [вага] «вага; ваги», 
бр. вага, п. нл. \уа§а, ч. слц. уаЬа, вл. 
\майа «тс.», м. схв. вага «ваги», слн. 
уа§а «тс.; вага»; — запозичено з давньо¬ 
верхньонімецької мови, можливо, через 
польську; двн. \уа§а «ваги», нвн. Ша§е 
(\Уаа§е) «тс.» пов’язане з нвн. туа^еп 
«зважувати», чуіе^еп «зважувати, ва¬ 
жити», Ша£еп «віз, екіпаж, вагон», \\^е§ 
«дорога», англ. \уеі§Ьі «вага», шаіп 
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вагани вадити 

«віз», двн. дангл. \УЄ§ап «рухати, 
нести; важити», спорідненими з лат. 
уеЬі «їхати», дінд. уаНаіі «їде, везе», 
етсл. везж, укр. везу-, припущення (Аба- 
ев Зтимология 1966, 258) про те, що 
слово уа^а в слов’янських мовах е 
здавна успадкованим з індоєвропейської 
прамови, недостатньо обгрунтоване.— 
Шелудько 24; КісЬЬагсіі 109; Шанский 
ЗСРЯ І 3, 4; Фасмер І 263; Преобр. І 
61—62; Вгііскпег 598—599; Кіп£е— 
Міігка 829, 832.— Див. ще везти.— 
Пор. вагон, розвага, увага. 

ваганй «довгаста дерев’яна миска, 
ночви», [ваган] «тс.» Пі, Бі, До; — р. [ва¬ 
ганки] «ночви», бр. [ваган] «блюдо», 
п. [шаЬоп] «велика дерев’яна миска», 
ч. [уаЬоп, уаЬопек], слц. уаЬап «діжа», 
уайапес «дерев’яна миска», болг. ваган 
«глибока миска», м. ваган «дерев’яна 
миска», схв. ваган, ваган, слн. уа§ап, 
уа§апа «тс.»; — походження не з’ясо¬ 
ване; спроба пов’язання з сгр. *р<гїа- 
п(оу), яке виводилось від нар.-лат. са- 
уапеиз «порожнистий» (від лат. сауиз 
«тс.», пор. іт. §ауа§по «корзина») (Фас¬ 
мер ГСЗ 3, 41; Преобр. І 62) виявилась 
необгрунтованою; виводиться (5кок III 
559) від фріул. уа§ап «ночви», Ьа^ап 
«тс.» або від іт. §ауа§по «корзина» (Мла- 
денов 95; БЕР І 110—111, 221); припус¬ 
кається (Опсігиз 51. Шогізі. 125) похо¬ 
дження від гіпотетичного кореня *й\у<5£- 
«бити, рубати» (>*с1уа§ап-).— Фасмер 
І 264; МасЬек Е5Л £ 674—675. 

[ваґаш] «дорога на полонину; виру¬ 
буваний ліс»; — схв. вагам «колія, слід 
коліс»; — запозичено з угорської мови, 
можливо, через посередництво румун¬ 
ської (ЗсЬеІийко 128; УгаЬіе Ротапо- 
зіауіса 14, 178); рум. уй£а$ «різання; 
лісова ділянка, лісосіка» походить від 
уг. уадаз «тс.», пов’язаного з уа§ «рі¬ 
зати», спорідненого з манс. «би¬ 
ти», хант. дуасЬ- «різати».— 5кок III 
559; Вагсгі 329. 

[ваги] «віжки» Ж, [важкй] «тс.» Ж, 
Ме; — очевидно, форма вагй утворилася 
шляхом зворотного словотвору від 
важкй, що є результатом не зовсім ясної 
видозміни форми віжки (ст. вожьки).— 
Див. ще віжки. 

вагон, вагонетка, вагонник;— р. бр. 
болг. вагон, п. вл. дуа§оп, ч. слц. уа£оп, 
м. вагон, схв. вагон, слн. уа§оп; — запо¬ 
зичено через російську мову з німецької 
або французької; н. \Уа§£оп, фр. \уа- 
§оп походять від англ. дуа§оп, дуа§§оп 
«коляска, віз, фургон», спорідненого 
з нвн. \\/а§еп «віз», укр. віз.— Шанский 
ЗСРЯ І 3, 4; Трубачев КСИС 25, 97— 
98; Фасмер І 264: БЕР І 111: Кіипе— 
Міігка 832; Кіеіп 1724, 1743.—Див. 
ще везти.— Пор. вага. 

вагранка «піч для виплавки чавуну», 
вагранник, ваграночний;—р. бр. ва¬ 
гранка, болг. вагрянка (з рос.); — по¬ 
хідне утворення від назви місцевості 
\Уа§гаіп в Австрії.— Шанский ЗСРЯ І 
З, 5; Фасмер І 265; Горяев 37. 

[вада] «рівчак для води» Дз; — болг. 
вада «канава з проточною водою, стру¬ 
мок», схв. вада «тс.»;—очевидно, запо¬ 
зичення з молдавської мови; молд. вад 
(рум. уа<1) «русло річки, брід; гавань» 
походить від лат. уасішп «брід, мілке 
місце»,пов’язаного з уайо «йду, крокую», 
спорідненим з дісл. уасГа «переходити 
вбрід», осГ, дангл. \уас1ап, \уой, двн. 
\уаіап «тс.»; припускається також (Дзен- 
дзелівський НЗ УжДУ 13, 72—73) мож¬ 
ливість запозичення з болгарської мо¬ 
ви.— БЕР 1111; Ри$кагіи 173; "У/аШе — 
НоГш. II 723—724. 

[вадас] «мисливець» Ж* ст. вадас 
(XVI ст.); — слц. [уасіаз] «тс.»; — запо¬ 
зичення з угорської мови; уг. уасіазг 
«мисливець» походить від уаб «дичина, 
дикий», спорідненого з хант. \уопі 
«ліс».— Балецкий 5і, $1. 9, 347—348; 
МЬІТЕЗг III 1062—1063; Вагсгі 328. 

Вадйм; — р. Вадйм, бр. Вадзім, др. 
Вадимо, болг. Вадйм (з рос.); — не 
зовсім ясне; здебільшого виводиться за 
Соболеве ьким від др. * вадити «спереча¬ 
тися» або «приручати» чи як результат 
скорочення від Владимирт>.— Сл. вл. 
імен 202; Петровский 66; Фасмер І 265; 
Суперанская 75; Мікі. Е\У 373; Собс- 
левский ЖСт 1893/4, 445. 

вадити «шкодити; наговорювати», 
[вадитися] «сваритися», [вадитиси] «га¬ 
ятися» МСБГ, вада Г, Ж, вадкий «шкід¬ 
ливий», вадливий «тс.», [доводити] «до¬ 
садити», [довада] «досада, туга», [довад- 
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ливий] «досадний, нудний», [довадний] 
«тс.», [зводитися] «сваритися», [зводні- 
ти] «тс.» Ж, звада, Ізвабник] «спере¬ 
чальник», звабливий, [звабливо] «досадно, 
неприємно», [заваджати], завадити, за¬ 
важати, завада, [невада] «нешкідли¬ 
вість», [поваба] «недолік, шкода» Ж, 
[розводитися] «посваритися» Нед.; — р. 
[вадить] «зводити наклеп; зволікати 
час», бр. вадзіць «шкодити», др. вадити 
«звинувачувати», п. шайгіс «сварити; 
перешкоджати», ч. уасіііі «заважати», 
слц. уасііі’, вл. шасШс, нл. ша2із «тс.», 
болг. [вадя] «зводжу наклеп», схв. [уа- 
с!Ш] «перешкоджати», стел, влдити 
«скаржитись на кого, звинувачувати, 
зводити наклеп»; — псл. уасіііі; — єди¬ 
ного пояснення не має; вважається спо¬ 
рідненим з лтс. уаіз «рана», лит. уоііз 
«відкрита рана», дінд. уасіЬаіі «ударяє, 
нищить», гр. шФєю «штовхаю», гот. 
тіпсіз «рана», нвн. \Уйпсіе «тс.», іє. 
*иа-, *ио-, *иа- «ударяти, ранити» (Ма- 
сЬек Е&ІС5 558; 5кок III 557; 2иЬаК' 
5*. а сі. І 2, 111—112; ШаМе—Рок. І 
211) або з дінд. уабаі і «говорить, прові¬ 
щає; свариться за», уабаН «вислів, су¬ 
перечка», гр. аибаш «кричу, говорю», 
двн. їагшаЗоп «проклинати, спростову¬ 
вати» (Фасмер І 265—266; Потебня РФВ 
V 251; БЕРІ 112; Ргізк І 184); непере¬ 
конливо зіставлялося з лит. уабйоїі 
«викуповувати», лат. уаз, уабіз «пору¬ 
читель» (Преобр. І 62); ототожнення з 
р. [вадить] «принаджувати» (Фасмер, 
вказ. місце), як і з дірл. аіг-сот-Іеб- 
«шкодити, заважати» (МасЬек Е5ЛС674), 
необгрунтоване. 

[вадкий] «охочий, схильний, жадіб¬ 
ний, похітливий» Ж, [ваджуватися] 
«в’язнути» ВеУг, відвадити «відбити 
охоту ходити куди-небудь; [відрадити, 
відвернути Ж1», [доводити] «привчити», 
повадитися «унадитися», повадка «звич¬ 
ка», [привабити] «прив’язати, привіси¬ 
ти»;—р. [вадить] «вабити; звати; привча¬ 
ти, приручати», бр. [вадзіць] «кортіти», 
п. [ишасігіс $і§] «вплутатися, заплута¬ 
тися», болг. вадя «виймаю, дістаю», 
м. вади «виймає, дістає», схв. вадити 
«виймати, добувати», слн. уаба «при¬ 
манка, наживка», пауабііі «привчити»;— 
псл. уасіііі «вабити, звати»; — загально¬ 

прийнятої етимології не має; пов’язує¬ 
ться з вести, псл. уеб9, *уесШ, уобііі 
(Варбот Зтимология 1963, 213—216; 
Зкок III 558; Уаіііапі РЕ51 22, 28; 
Тгаиітапп 337) або з лит. уабіпіі «на¬ 
зивати; кликати, запрошувати», дінд. 
уабаіі «говорить, каже, повідомляє» 
(Вгйскпег 596; Ргаепкеї 1177—1178); 
зіставлення з дінд. зуабЬа «звичка», гр. 
є#о£ «звичай», лат. зобаїіз (<*$иесШаІі5) 
(Преобр. І 62—63; Горяев 38), з гр. 
шбєсо «штовхаю» (БЕР І 111), як і ото¬ 
тожнення з вадити «шкодити» (Фас¬ 
мер 1265—266), недостатньо обгрун¬ 
товані. 

[вадь] «тепер; нарешті» Ж, [вать1 
«або» ЕЗб 4, ст. вадь (XVI ст.), вать 
(XVII ст.); — запозичення з угорської 
мови; уг. Уа§у «або; приблизно» за¬ 
гальноприйнятої етимології не має; по¬ 
яснюється по-різному на грунті угор¬ 
ської мови.— Дзже Зі. зі. 7, 161; Ба- 
лецкий Зі. зі. 9, 348; АШТЕЗг III 1067; 
Вагсгі 329. 

[ває] «свячена гілка верби» Ж; — 
р. вайя, ваия «гілка папороті, пальми», 
др. ваие «пальмова гілка», болг. вая, 
стел, ейик «тс.»; — через старослов’ян¬ 
ську мову запозичено з грецької; гр. 
{Ісиоу «пальмова гілка» походить від 
копт. Ьаі.— Фасмер І 267; Преобр. І 
63; Маігепаиег 362; Ргізк І 210. 

[важнешний] «святковий, неробо¬ 
чий» (день) Л; — неясне. 

ваза; — р. бр. болг. ваза, п. вл. нл. 
шага «ваза, супниця», ч. слц. слн. 
уага, м. схв. ваза, вазнаї — запозичено 
через російську або польську мову 
з французької або німецької; фр. уазе, 
н. Уазе походять від лат. уйз, мн. Уйза 
«посуд», спорідненого з умбр. уазог 
«тс.».— Шанский ЗСРЯ І 3, '5; Фасмер 
І 267; Вгйскпег 604; НоІиЬ—Буег 502; 
БЕР І 112; Оаигаі 741; Кіеіп 1693; 
ТУаМе— Поїш. II 736. 

вазелін;—р. болг. м. вазелйн, бр. 
вазелін, п. вл. шагеїіпа, ч. уазеїіпа, слц. 
уагеїіп, схв. вазелйн;—запозичено з 
французької мови; фр. уазеїіпе утворене 
в 1877 р. у США з першого складу нім. 
\Уаз$ег «вода» і початку гр. ІХсхіоу «олія 
з оливи» та суфікса -іпе.— СІС 116; 
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Шанский ЗСРЯ І 3, 5; Баигаї 741; 
Кіеіп 1693. 

вазон, вазднка, вазднок;— р. бр. ва¬ 
зон, п. шагоп; — запозичення з російської 
або польської мови; р. вазон виводиться 
(Фасмер І 267; Шанский ЗСРЯ І 3, 6) 
від фр. уазоп, похідного від уазе «ваза»; 
п. шагоп вважається (Впіскпег 604) 
власним утворенням на основі шага 
«ваза» або виводиться (51. шуг. оЬсусЬ 
801) з іт. уазо «вазон», що походить від 
лат. уаз «посуд».— Див. ще ваза. 

[вазюкати] «щось погано, невміло 
робити; бруднити»; — р. [вазюкаться] 
«повільно робити»; — очевидно, похідне 
від возйти (пор. возйтись), утворене за 
аналогією до мазюкати від мазати; не 
виключена можливість зв’язку з р. [ваз- 
гать] «бруднити».— Пор. вацькати, 
везяти. 

[вазь] «прагнення, жадоба, при¬ 
страсть» Ж; — не зовсім ясне; очевидно, 
пов’язане з [васнь] «чвара, лайка», п. 
шаз'гі «сварка, гнів», ч. слц. уазеп «при¬ 
страсть»; може бути зіставлене також 
з уг. уа§у «туга, бажання, жадоба»; 
Желехівський пов’язує вазь з важити 
(на щось). 

[вай] (вигук болю, страху, горя) 
ВеБ, [вайкати] «жалібно кричати», 
[вайкіт] «крик болю, тривоги; шум, 
гам»; — болг. [вай 1 «ай, ой», вайкам се 
«охаю, зітхаю», м. ва) «ох, ой», вайка 
«охає, зітхає», схв. ва/ «ох, ой», вй)кати 
се (ваікати се) «плакатися, скаржити¬ 
ся»; — очевидно, запозичення з румун¬ 
ської мови або з ідишу; рум. уаі «ой» 
пов’язується з лат. уае «ой, лихо», спо¬ 
рідненим з лит. уаї, гот. шаі, двн. шє 
«тс.»; ід. вай «ой, лихо» пов’язане з нвн. 
шей «тс.»; болг. вай виводиться від тур. 
уау, яке походить з перської мови.— 
БЕР І 112; БІЖМ 916; \Уа1<1е—Ноіш. 
II 724.— Пор. вава. 

вайда1 (бот.) «синильник, синячник, 
Ізаііз ііпсіогіа Б.»; —р. вайда, ч. ст. 
уа]і, уе]і «тс.»;—запозичення з ні¬ 
мецької мови; н. \УаісІ, двн. шеіі (від 
пгерм. *шаІ2<іа- «тс.») споріднене з лат. 
уііхит «тс.; блакитна фарба; скло», 
гр. «таті£ (<Рітааті£) «тс.».— Фасмер 
267; МасЬек .Гт. гозії. 61; Мікі. Е\\/ 

377; Щи§е—Міігка 834—835; Таїсіє— 
Ноїгп. II 806; Ргізк І 8, 736. 

[вайда3] «ватажок колядників» Ж;— 
п. ша](іа «ландграф (у XV ст.); циган¬ 
ський ватажок», слц. уа]6а «циганський 
ватажок»; — запозичення з угорської 
мови; уг. уа]сіа «воєвода; циганський ва¬ 
тажок» походить від слов’янського воє¬ 
вода.— Впіскпег 599; МІЧТЕЗг III 1070; 
ВагсгІ 329.— Див. ще вести, воїн. 

[вайка] (мн.) «яйця» Ж; — запози¬ 
чення з словацької мови; слц. уа]ко 
«яєчко», уаісе «яйце», як і ч. уе]се «тс.», 
уа]іско «яєчко», споріднені з укр. 
яйце (див.). 

вайло1 «неповоротка, незграбна, по¬ 
вільна людина», [вайлюка] «тс.», вайлу¬ 
ватий, [валовйтий] «вайлуватий», [вай¬ 
лом] «натовпом, валом»; — не зовсім 
ясне; можливо, пов’язане з валйти(ся), 
валятиіся) через проміжну форму *валь- 
ло з дисиміляцією першого л; пор. [ва- 
лгдка] «ледар», І завал ий] «незграбний», 
[завилькуватий] «лінивий, неповорот¬ 
кий», р. увалень. 

[вайло2] «ой, лихо» Ж, [вайлов Уіп- 
сепг, вайльо Шух] «тс.»; — запозичення 
з румунської мови; рум. аоіео, аоіеи 
«тс.» є, очевидно, вигуком афективного 
походження.— Уіпсепг 14; СДЕЛМ 31. 

[вайтять] «висловлювати незадово¬ 
лення» Л; — бр. [вайцяць] «дорікати»;— 
очевидно, запозичення з литовської мо¬ 
ви; лит. *УаііеЧІ є гіпотетичною формою, 
яка припускається (Ва§а КР II 663— 
664) поряд з уаііоіі «охати, стогнати», 
похідним від уаі (уаї) «ой».— Непокуп- 
ний Мовозн. 1968/6, 35.— Див. ще вай. 

[вак] «намічена ціль» Ж (У грі вак 
і копець — «ціль, в яку попадають пал¬ 
ками» Г); — неясне. 

вакансія «незайнята посада», [вака- 
нець] «необроблена, запасна земля», [ва- 
канці] «пустуючі землі» Ме, [вакан] 
«ділянка землі в 6 десятин», [вакан] 
«ділянка землі площею 5—12 га» Л, 
вакантний, [ваканцьовий] «вакантний, 
відставний», [ваканцьдва] «ніколи не 
орана» (про землю) ЛЧерк, [вакансу- 
вати] «гуляти, не бути обробленою пев¬ 
ний час» (про землю) ЛЧерк, [ваканцу- 
ват] «залишатися під паром, не оброб- 
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лятися» (про землю) Л, [ваканцювать] 
«тс.» Л, ст. вакансь, ваканція (XVIII 
ст.); — р. вакансия, Івакан] «вільний», 
бр. вакансія, п. туакапа «вакансія», ч. 
уакапсе, слц. уакапсіа, вл. шакапса, 
болг. ваканция, слн. уакапса «тс.»; — 
через польську мову запозичено з фран¬ 
цузької; фр. уасапсе «вакансія, кані¬ 
кули» пов’язане з уасапі «вакантний, 
вільний», яке походить від лат. уасйпз, 
уасапїіз, дієприкметника до уасаге 
«бути вільним, незайнятим»; пор. лат. 
уасапііа «безгосподарне майно, нічиї 
землі».— СІС 116; Шанский ЗСРЯ 1 
З, 6; Фасмер І 267; Кораііпзкі 1019, 
1030; Баихаї 737; \УаМе— Ноїт. II 
723.— Див. ще вакувати.— Пор. ва¬ 
кації. 

[вакар] «чередник», [вакарка] «заго¬ 
рода для худоби»; — запозичення з ру¬ 
мунської мови; рум. уйсаг «чередник» 
походить від лат. *уассагіиз, пов’яза¬ 
ного з уасса «корова», спорідненим з 
дінд. уазй «тс.».— Мельничук Молд. зл. 
165; Уіпсепг 9; ЗсЬеїшІко 128; ЬЩа- 
Агта$ та ін. Ношапозіауіса 16, 99; 
Ри$сагіи 173; \Уа1<іе—Ноїт. II 722. 

[вакатисяі «важитися» Ж;—очевид¬ 
но, фонетичний варіант до вагатися.— 
Див. ще вага. 

вакації «канікули», [вакація] «тс.», 
[вакаціюватися], ст. вакаційники «від¬ 
ставні попи» (XVIII ст.); — р. вакации, 
бр. вакациі, п. 'игака^е, ч. заст. уакасе, 
слц. заст. уакасіе, схв. заст. вакацща;— 
можливо, через польське посередництво 
запозичено з латинської мови; лат. уа- 
саііо «звільнення, свобода» є похідним 
від уасаге «бути вільним, незайнятим, 
позбавленим, відпочивати».— СІС 116; 
Шанский ЗСРЯ І 3, 7; Фасмер І 267; 
Преобр. І 63; Кораііпзкі 1019, 1030.— 
Див. ще вакувати.— Пор. вакансія. 

[вакелія] (бот.) «гриб-трутовик, Роіу- 
рогиз їотепіагіиз Б.», [бакалія ВеНЗн, 
вакелея Мак, вакилйя ВеНЗн, векелйя 
Г, Ж, Шух] «тс.»; — запозичення з ру¬ 
мунської мови; рум. уйсйіїе «обичайка 
сита, решета; гриб-трутовик» утворене 
за допомогою суфікса -йііе від заста¬ 
рілого іменника уеасй, що походить від 
сл. уеко «віко»; безпідставно зарахову¬ 
валося (Кобилянський Гуц. гов. 86) до 
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тюркських елементів.— БІЖМ 919.— 
Див. ще віко. 

[вакернйна] «коза, вівця, біла з чор¬ 
ними або рудими плямами коло очей», 
[вакйристий] «баран (вівця), білий з 
чорними обводами навколо очей»; — 
пов’язане з рум. [оасйг] «баран (вівця) 
з чорними плямами на морді», [оасйгпи] 
«тс.», які виводяться від лат. *оЬа^иі- 
Іиз «тс.».— Клепикова 71—72; МасЬек 
Е5ЛС 675; БІЖМ551. 

[вакешка] «світла вівця з чорними 
колами біля очей» Клепикова, [вакиша] 
(назва вівці) Доп. УжДУ 4, [вакіш] 
(назва барана) тж, [вакіша] «вівця біла, 
коло очей чорна» ВеНЗн, [ваклешаЗ 
«вівця чорна, коло очей біла» ВеНЗн, 
Iваклешун] (назва барана) Доп. УжДУ 4, 
[ваклешйста] (те саме, що ваклеша) 
ВеНЗн, [веклешйста] «тс.» ВеНЗн, [га- 
гєша] (назва вівці) Доп. УжДУ 4, [га- 
деша, гедєша] «тс.» тж; — п. Ьакіезгка 
«чорноморда вівця», Ьакіезіаіу «кудла¬ 
тий», ч. слц. уакеза «чорна коло очей 
(вівця)», Ьаке$а, болг. вакш, м. вакол 
«тс.»; — запозичення з румунської мови; 
рум. оасЬе$ «смаглявий, чорнобривий» 
утворене за допомогою суф. -е$ (слов’ян¬ 
ського походження) від рум. осЬіи «око», 
що походить від лат. осиїиз «тс.», спо¬ 
рідненого з псл. око, укр. око; пор. укр. 
вінканя, воканя, очканя (назви овець); 
форма ваклеша і т. д., болг. вак'ьл, оче¬ 
видно, походять від рум. [оас1і$] «корич¬ 
невий», пов’язаного з оасЬе§; болг. вакльл 
зіставляється також (Младенов 57) з 
рум. ' уйсй1а§ «мастило».— Клепикова 
69—73; Сл. и балк. язьїкозн. 188; ЗЧіІй- 
Агта$ та ін. Кошапозіауіса 16, 91—92; 
УгаЬіе Котапозіауіса 14, 178; Сгап]а1й 
409—411; МасЬек Е5ЛС 675; БЕР 1 
113; Мікі. Е\У 374; Ри$сагіи 106; 
\УаМе—Ноїт. II 200—202.— Див. ще 
ОКО. 

[вакол] «загорода, обора» Мо, [окбл] 
«тс.» Мо; — запозичення з молдавської 
мови; молд. окбл «обхід, об’їзд; загін, 
загорода для худоби»., як і рум. осбі 
«тс.», уг. акоі «кошара, вівчарня», по¬ 
ходить від слов’янського окоіг «коло».— 
Клепикова 204—207; ОБКМ 557; Кпіегза 
І 1, 62; Вагсгі 4.— Див. ще коло. 
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вакса, ваксувати; — р. бр. болг. вак¬ 
са, п. (52и)^акз, ч. діал. слц. заст. уікз;— 
запозичення з німецької мови; н. \^асЬз 
«віск» {з герм. *\уаЬза) споріднене з лит. 
уазказ, лтс. уазкз, псл. уозкь, укр. 
віск.— Шелудько 24; Фасмер І 267; 
Младенов 57; К1п§е — Міігка 830.— Див. 
ще ВІСК. 

[ваку-ваку] (вигук досади, коли чу¬ 
ють дурниці) Бі; — можливо, звуко¬ 
наслідування, вживане для передраж¬ 
нювання; з другого боку, може бути 
зіставлене з р. Івакать] «молоти дур¬ 
ниці» і далі з лат. уох «звук, крик, го¬ 
лос, слово, мова», дінд. уак «мова, го¬ 
лос, слово», ав. уахз «тс.», сірл. ІаІ£ 
«сказав», двн. £шаЬап, £ітю£ «згаду¬ 
вати», прус, ’йгаскїіу/еі «кликати»; іє. 
*уекн- «говорити».— Фасмер І 375; 
ГІреобр. І 111; ЛЛ7а1сіе—Ноіт. II 824— 
825; Рокоту 1135—1136. 

вакувати «бути бездіяльним; зали¬ 
шатись необробленим (про поле); гаяти 
час, нічого не робити», викуватися «за¬ 
лишатись необробленим», ст. ваковати 
(XVI ст.), ваковатися (XVIII ст.), ва- 
ковньїй (XVI ст.); — очевидно, запози¬ 
чення з польської мови; п. \гакошас 

«бути вільним» походить від лат. уасаге 
«бути вільним, пустим», спорідненого 
з умбр. (апіег)уасаге «хай буде опорож- 
нення, затримка», (апсіег)уасозе «тс.», 
лат. уапиз «пустий», гот. чуапз «недо¬ 
статній, відсутній», дісл. уапг «тс.», 
англ. \уап1 «бажати», можливо, також 
дірл. ч/аіп (*икпі) «дозвілля, наго¬ 
да».— Тимч. 180; Вгїіскпег 599; Кіеіп 
1728; \\^аМе—Ноїт. II 723, 731—732.— 
Пор. вакансія, вакації. 

Вакула, ст. Вуколть «волопась» 
(1627);—р. Вукдл, стел. Еоуколг; — 
через старослов’янську мову запозиче¬ 
но з грецької; гр. ВобхоХое (чоловіче 
ім’я) утворене на основі іменника 0о6- 
хоХод «пастух», який складається з ос¬ 
нов іменника (ктд «корова, худоба», 
спорідненого з. лат. Ьоз «бик», укр. 
[гбв’єдо], і дієслова лєХораї «рухатись, 
направлятись», спорідненого з лат. соїо 
«займаюсь, культивую, відвідую», псл. 
коїо, укр. коло.— Беринда 196; Супе- 
ранская 76; Петровский 81; Ргізк 1 257, 
260; Воізас^ 764.— Див. ще гов’єдо, коло. 

вакуум; — р. бр. болг. м. схв. ваку¬ 
ум, ч. уакшіт, слц. уакиит, вл. угаки- 
ит; — запозичення з латинської мови; 
лат. уасиит «пустота, порожнява», як 
калька гр. хєуоу «порожнє» (Кіеіп 1686), 
утворено на основі прикметника уасиит 
«порожнє», форми с. р. від уасииз 
«порожній», пов’язаного з дієсловом уа¬ 
саге «бути вільним, пустим».— СІС 116; 
НоІиЬ—Ьуег 500.— Див. ще вакувати. 

вакханалія «розгульне бенкетування, 
пияцтво, оргія», ст. вакханалія, бахала- 
лія «тс.; м’ясопуст» (XVIII ст.); — р. 
болг. вакханалия, бр. вакханалія, п. 
Ьа(к)сЬапаПе, ч. слц. ЬаксЬапаїіе, схв. 
баканйлиіе, слн. Ьакапа1і]е; — запози¬ 
чення з латинської мови; лат. ВассЬа- 
паїіа «свята на честь бога Вакха; роз¬ 
пусне життя» утворене за аналогією 
до Vи1сапа1іа «свята на честь бога Вул¬ 
кана», Заіигпаїіа «свята на честь бога 
Сатурна» від ВассЬиз «бог вина і вино¬ 
градарства», запозиченого з грецької 
мови; гр. Вахход невідомого походжен¬ 
ня, можливо, пов’язане з лат. Ьас(с)а 
«ягода» і первісно означало «бог вино¬ 
граду»; початкове в в східнослов’ян¬ 
ських мовах замість лат. Ь пояснює¬ 
ться впливом звукової форми імені Вакх 
«бог вина і виноградарства» (з похід¬ 
ними вакханка, вакхічний), засвоєного 
з грецької мови (пор. Бахус < лат. Вас- 
сЬиз); в українській мові початкове 
в замість б, засвідченого у XVII ст., 
може бути пояснене впливом росій¬ 
ської мови.— СІС 117; Тимч. 51; Шан- 
ский ЗСРЯ І 3, 79; ССРЛЯ 2, 29; Кора- 
Ііпзкі 104; Егпоиі—МеіИеі І 63; Кіеіп 
139; Ргізк І 212. 

вакцина, вакцинація, вакцинувати;— 
р. м. схв. вакцина, бр. вакцина, п. у/ак- 
супа, ч. слц. уакеїпа, болг. вакейна, — 
запозичення з французької мови; фр. 
уассіпе походить від лат. уассіпа «ко¬ 
ров’яча», пов’язаного з уасса «корова» 
і виділеного з виразу уагіоіа уассіпа 
«коров’яча віспа».— СІС 117; Шанский 
ЗСРЯ І 3, 8; ССРЛЯ 2, ЗО; Кораііпзкі 
1030; НоІиЬ—Ьуег 500; Ьаигаі 737; 
Кіеіп 1686.— Див. ще вакар. 

вал1 «насип», /валок «покіс», валку¬ 
вати «згрібати у валки», підвал, підва- 
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лина, [підвала] Ж, ст. за валом (1545);— 
р. бр. болг. вал, др. валі5, п. \уа1, ч. слц. 
уаі; — запозичено з середньоверхньо¬ 
німецької мови, можливо, через поль¬ 
ську; свн. 'маї «насип» (нвн. \¥а11 «тс.») 
походять від лат. уаііит «вал табору», 
спорідненого з укр. валйти; припускає¬ 
ться (Фасмер І 268) можливість запози¬ 
чення через польську мову безпосеред¬ 
ньо з латинської.— РісЬЬагсІі 109; Шан- 
ский ЗСРЯ І 3, 8—9; Преобр. І 63; 
Кіи^е—Міігка 836; Шаісіе—Ноїт. II 
730.— Див. ще валйти. 

вал2 «грубі нитки», [валівець] «чотири 
пасма, 120 ниток Мо; жмут грубої пря¬ 
жі розміром 3—6 пасм Ме», [валівці] 
«мотки з од ергів, клоччя, що йдуть на 
валовину» Я, валовйна «груба пряжа», 
валовий «з валовини, з грубих ниток» 
Г, Ж, [валов'яний1 «тс.» Ж; — р. [вал] 
«груба пряжа з одергів, вживана для 
сіток і ряден; сукані одерги, вживані 
для ткання попон»; — очевидно, по¬ 
хідне від валйти (див.). 

[вала] (вигук для відгону корів) 
До; — очевидно, результат фонетичної 
видозміни вигуку аля (див.). 

валандатися «швендяти; ліниво пра¬ 
цювати», [валантатися] «зволікати, 
в’яло працювати» Пі; — р. валандать 
«працювати повільно, недбало, тягнути 
час», валандаться «тс.; вовтузитись, ме¬ 
тушитись», бр. валзндацца «довго вози¬ 
тися з чимось, швендяти», [валш- 
дацца] «возитись, бродити»; — в росій¬ 
ській мові вважається запозиченням з 
литовської, в якій уаіапсіа «проміжок 
часу, хвилина», як і сх.-лтс. уоіиба 
«тс.», зводиться до лит. уеіі «валяти, 
бити, перемішувати, перекручувати», 
спорідненого з лтс. уеіі «валяти, бити», 
укр. валйти. (Шанский ЗСРЯ І 3, 9; 
Фасмер І 268; Преобр. І 63; Потебня 
РФВ 4, 199; Ргаепкеї 1221; Реіегззоп 
В51. \УогізБ 19); Буга (Вй£а рр II 
644—645) заперечує таке пояснення, 
припускаючи, що р. валандаться похо¬ 
дить з фінської мови.— ЗСБМ II 32.— 
Пор. валасатися. 

[валасатися] «швендяти, волочитися, 
тинятися», [валанцати си ЕЗб 26, ва- 
ланцювати Я, валанчувати Я, валенса- 

2] * 

тися Ба] «тс.», [валасальниця] «непо¬ 
сида; повія» Я; — запозичення з поль¬ 
ської мови; п. \уа!§зас зі§ «швендяти» 
пов’язується з \уа1іс, яке відповідає 
укр. валйти, або разом з укр. валанда¬ 
тися зводиться (Мікі. ЕШ 374) до лит. 
Уаіапсіа «проміжок часу, хвилина».— 
РісЬЬагсІі 109; Вгйскпег 599—600.— 
Див. ще валити.— Пор. валандатися. 

[валаструвати] «звиватися від болю» 
Ж; — неясне. 

валах «кастрований баран або кінь 
Г, Ж; [кастратор жеребців]», [валахан] 
«скопець», [валашайник] «кастратор», 
[валашал, валашалиик ДзАтл II, валашар 
ДзАтл II, валашівнйк ДзАтл II, вала- 
шілник ДзАтл II] «тс.», [валашка] «кас¬ 
трована свиня», [валашок] «стовбур де¬ 
рева, чистий від гілля», [вйлух] «валах», 
валашати «каструвати», [валашати 
ДзАтл II, валашовати ДзАтл II] «тс.», 
овалашати «тс.; [украсти]», ст. валахіь 
(1529), валашеньїй (XVII ст.); — р. [ва¬ 
лах] «кастрований бичок, баран», [валухі 
«тс.», бр. [валах, валашьщь], п. вл. \уа- 
їасЬ «мерин», ч. уаІасЬ, слц. уаІасЬ, 
уІасН «тс.»; — запозичення з. німецької 
мови; нвн. ШаІІасЬ «тс.» походить від 
ШаНасЬе «волох, румун» (кастровані 
коні надходили до Німеччини з Воло¬ 
щини, Угорщини і Русі).— Шелудько 
24; Фасмер 1269; ЗСБМ II 34, 36; Вгиск- 

пег 600; МасЬек Е5,і£ 675—676; К1и£е— 
Міігка 836.— Див. ще волох. 

[валашок] (бот.) «конюшина, Тгіїо- 
Іішп ргаіепзе Б.»Мак, [валашок жовтий] 
«заяча конюшина, АпіЬуІІіз уиіпегагіа 
Е.»Мак; — бр. [валашок] «тс.»;—можли¬ 
во, похідне від валах «кастрований кінь»; 
пор. укр. конюшйна, [команйця, конев- 
ник, конічйна, жеребець] «Тгіїоііит 
ргаіепзе Б.», р. І жеребе ц] «тс.; Тгіїоііит 
тесііит», [жеребчик] «тс.», [коновальник, 
коновальчик) «Тгіїоііишаїрезіге Б.»; на¬ 
зва пояснюється тим, що конюшина різ¬ 
них видів є доброю кормовою травою 
для коней; на «АпіЬуІІіз уиіпегагіа» 
дана назва, очевидно, була перенесена 
з причини ботанічної спорідненості рос¬ 
лин; назви цих рослин частково збіга¬ 
ються І в інших мовах; пор. схв. д}е- 
телипа «конюшина» і [зеч}а детелина] 
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«заяча конюшина».— Анненков 40,358— 
359; МасЬек ,1т. гозії. 121; Симоновий 
40, 476.— Див. ще валах. 

[валежний] «важливий, солідний»;— 
р. вальяжньїй «масивний, товстий, непо¬ 
вороткий, величний; (заст.) прикраше¬ 
ний різьбленням», [вальян] «різьблен¬ 
ня»;— бр. [вальяжни];—неясне; пов’я¬ 
зується з валити, р. *вальяга «вайло» 
(Фасмер 1271; Преобр. І 63); може бути 
зіставлене з фр. уаіііапі (заст.) «вар¬ 
тий».— ЗСБМ II 47—48. 

Валентин, Валентина, Валя, Валькб, 
{Левантйна]\ — р. болт. Валентин, бр. 
Валянцін, п. \Уа1епі:у, ч. Уаіепііп, слц. 
слн. Уаіепііп, стел. Ейлем’ьтигі’ь;—; че¬ 
рез старослов’янську і, далі, грецьку 
мову(гр. ВаЯєуиуод, ОиаХєутГуое) запо¬ 
зичено з латинської; лат. Уаіепїіапиз, 
Уаіепііпиз (чоловіче ім’я) походить від 
дієслова уаіеге «бути сильним, мати 
значення, коштувати», спорідненого з 
гот. \уа1(1ап «вистачати», двн. ущііап 
«управляти», можливо, також лит. уаі- 
фуіі «володіти, правити», псл. *уо1сієіі, 

укр. володіти.— Сл. вл. імен 203; Пе- 
тровский. 66—67; Илчев 100; Шаісіе— 
Ноїт. II 727—728.— Пор. володіти. 

валентний, валентність; — р. ва¬ 
лентний, бр. валентни, ч. уаіепспї, 
слц. уаіепіпу, болг. м. валентен, схв. 
валентан; — утворено на основі лат. 
уаіепз (уаіепїіз), дієприкметника від 
уаієге «бути сильним, могутнім, мати 
значення, коштувати».— СІС 117; Шан- 
ский ЗСРЯ І 3, 10—11; Баигаі 739; 
Юеіп 1688.— Див. ще Валентин. 

[валер] «вага, значення, ціна» Я, 
[вальдрний] «коштовний» Ж; — запози¬ 
чення з польської мови; п. \уа1ог «вар¬ 
тість, значення», як і ч. уаіог «цінний па¬ 
пір», походить від слат. уаіог «вартість, 
цінність», пов’язаного з уаіеге «бути 
сильним, мати значення». — Кораііп- 
зкі 1031; НоІиЬ—Ьуег 501; Таїсіє— 
Ноїт. II 727.— Див. ще Валентин. 

Валеріан, Валер'ян, Валерій, Вале¬ 
рія, ст. Валеріані■>, Оуаллерій;—р. Ва- 
лериан, Валерий, бр. Валяр’ян, Вале- 
рий, п. АУаІефп, ч. Уаіегіап, Уаіегіе, 
слц. Уаіегііап, Уаіег, болг. Валериан, 
Валери, слн. Уаіегдап, Уаіегід, стел. 

ЕдлЕринм*ь, ОудлЕрій; — через старо¬ 
слов’янську мову запозичено з латин¬ 
ської; лат. Уаіегіиз (чоловіче ім’я), 
Уаіегіапиз «Валеріїв» (присвійне) утво¬ 
рено на основі дієслова уаіеге «бути 
сильним, здоровим, фізично спромож¬ 
ним на щось».— Петровский 67; Илчев 
100; \¥аМе— Нойп. II 727; Кіеіп 
1688.— Див. ще Валентин. 

валеріана (бот.) «Уаіегіапа оіїісіпа- 
Ііз Б.», валер'янка; — р. валериана, бр. 
валяр’ян, валяр’янка, п. чуаіегіапа, 
ч. Ьаісігіап, слц. Уаіегіапа, болг. вале¬ 
риан, м. валери}ан, валери]ана, схв. 
валерщана, слн. ЬаІЗгііап; — запози¬ 
чено з французької або латинської мови; 
фр. уаіегіапе походить від слат. уаіе- 
гіапа, яке виводять від назви місцево¬ 
сті Уаіегіа в Паннонії, звідки походить 
рослина, або від Уаіегіиз, імені серед¬ 
ньовічного лікаря, що відкрив цілющі 
властивості цієї рослини. — Шанский 
ЗСРЯ І, 3, 11; Фасмер І 269; Иаигаі 
739; Юеіп 1688. 

[валєра (ходити)] «ходити безупин¬ 

но (неспокійно), як приречений» Ж; — 
неясне. 

[валєтка (польова) 1 (бот.) «агалик- 
трава, ЛазІопе топіапа Б.» Мак; — не 
зовсім ясне; можливо, результат видо¬ 
зміни форми волотка (польова) «тс.», 
яке може бути похідним від волот (пор.). 

валет; — р. бр. валет, п. УУаІеі, 
болг. вале(т); — запозичення з фран¬ 
цузької мови; фр. уаіеі (<уаз!еі) «слу¬ 
га, лакей; валет (у картах); (ст.) зброє¬ 
носець» походить від слат. *уаззи1Шиш 
або *уаззе11іЦит, зменшеної форми до 
слат. уаззиз «слуга».— Шанский ЗСРЯ 
І 3, 11—12; Преобр. І 63; 81. \ууг. оЬ- 
сусЬ 798; РЧДБЕ 131; Ваигаі 739; 
Юеіп 1688.— Див. ще васал. 

[валивокий] «витрішкуватий» Ж; — 
складне утворення з основ дієслова 
валйти (пор. вивалити очі) і діалектної 
форми іменника [вбко] з протетичним в; 
можливо, є народноетимологічною ви¬ 
дозміною форми вирлоокий.— Див. ще 
валйти, вирлоокий, око. 

[валивочко] (бот.) «купальниця євро¬ 
пейська, волове око, воливочко, Тгоі- 
Ііііз ецгораеиз Б.» Мак; — результат 
злиття словосполучення волове око 
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валити валити 

«тс.» через стадію воливочко під впливом 
валити; початкова назва пов’язана з 
формою квітки, пор. ч. [уоізку око, Ьиіі- 
сі уока] «тс.».— Пор. валивокий, воло- 
бчок. 

валйти «збивати донизу, руйнувати; 
рухатись масою», валяти, валувати «ру¬ 
хатись масою», валькувати «робити сті¬ 
ни з вальків глини; обмазувати гли¬ 
ною; [викачувати, бити Бі]», вал «ци¬ 
ліндр, що обертається; велика хвиля», 
[валежник] «бурелом» Ж, [валєнки] «су¬ 
конні штани», [валило] «сукновальня; 
дрючок Ж», [валівнйця] «злива» Ж, [ва- 
ліж1 «тс.» Я, [валій] «сукновал», валок 
«качалка, частина грабель, борони», 
[валюга] «ледар», [валюка], валяка «тс.; 
[непотрібна річ До]», валун, [валюхІ 
«пиріг з картоплі і пшона», [валява] «ве¬ 
лика кількість; купи; руїни Ж; поле 
битви, вкрите трупами Ж», валяльник, 
валяльня, валянець, валянок, валка «обоз», 
вальок «кавалок (глини)», [вальок] «ка¬ 
чалка» Бі, валкйй (про гончарну глину) 
«пісний», Іваловйтий] «дуже лінивий» 
(про биків) Ж, валющий, валящий, ва¬ 
ляний, валькуватий «схожий на вальок», 
[вальний] «густий, численний» Г, Ж, 
валом, [валькувато] (про ходу) «непевно, 
хитаючись», вйвал, вивалювати «висолоп¬ 
лювати, витріщувати», відвал, відваль¬ 
ник, відвалка (спец.), відвальний, дова- 
люватися, зваляти «збити з шерсті, 
пуху; недбало зробити; забруднити», 
звал, [звала] «велика кількість» Ж, зва¬ 
лисько, звалище, [звалка] «натовп, руко¬ 
пашна сутичка» Ж, зваляння (спец.), 
звальщик, звалювальний, [зваловйтий] 
«неповороткий, незграбний» ВеЗн, 
звальний, завал,завала «нагромадження; 
[грозова хмара, буря ВеЗн; великий 
снігопад ВеБ, ВеЛ]», заваль, [завалина] 
«яма, провалля в полі Ме; руїна Ж; 
призьба; заноси», [завалище] «руїна» Ж, 
завалка «завалювання; [жердина для за¬ 
кривання проходу у воротах Л)», [за- 
валки] «припухлі залози Ж; ангіна Мо; 
скарлатина; дифтерит Я; запор Я», 
[завалля], [завалюха] (хата) Я, [завалява] 
(снігу), завальник, [завалий] «незграб¬ 
ний, неповороткий», завалистий «обва¬ 
листий; багатосніжний (про зиму)», за¬ 
валочний (спец.), [завалювальний], [за- 

вальковий] «завалистий», [завалькуватий] 
«лінивий, неповороткий», [.завальний] 
«якого є багато; великий; важкий; якого 
завалюють; ломовий (кінь) ЛЧерк; до¬ 
рідний (хліб) ЛЧерк; з глибоким снігом 
(зима) Ж; такий, куди звалюють», зава¬ 
лящий, завалящий, [завалисто] «ба¬ 
гато снігу», [завально] «дуже багато, 
переповнено» Дз, [завально] «тс.» Я, 
навал Г, СУМ, навала, навалка (спец.), 
навальник, [навальниця] «гроза, буря» 
Ж, навалочний, навалювальний, наваль¬ 
ний, наповал, обвал, обвалище, обвалля, 
обвалення (спец.), обвалистий, обвале¬ 
ний (землетрус), [одвалі «обвал, падіння» 
Ж, перевал (у т. ч. «[пропуск в оранці]» 
ЛЧерк), перевалка, [перевалки] «залиш¬ 
ки від прядіння мички» Л, [перевалля], 
[перевалок] «прохід», перевалочний, пе¬ 
ревалистий, перевальний, перевалькуеа- 
тий, перевальцем, перевальки, переваль- 
ці, перевальця, [повали] «стеля», [пова- 
лина] «тс.» Ж, [повалець] «волосяний 
аркан», повальний «загальний, поголов¬ 
ний» Ж, [повалом] «покотом» Ж» при¬ 
вал, [проволок] «дошка, прикріплена спе¬ 
реду печі Ва; лавка, прироблена до 
лежанки Г; дошка біля печі для при¬ 
кріплення полу Ж», [привалок] «заглиб¬ 
лення біля комина для дрібних кухон¬ 
них речей» ЛЧерк, провал, провалина, 
провалля, [проваль] «провал» Ж, права- 
листий «обривистий, стрімкий» Ж, про¬ 
валяти (спец.), розвал СУМ, Ж, розва- 
лина, розвалище, розвалля, розвалюка, 
розвалюха, розваль, розвальні, розвал- 
куватий, розваливший, розвалений, роз¬ 
вальцем, увал, уваливший; — р. валйть, 
валять, бр. валіць, валяць, др. валити, 
валяти, п. маїіс, іуаіас, ч. уаіііі, уа- 
Іеіі, слц. уаііі', уаГа!', вл. чуаііс, 
\уаІес, нл. чуаііз, \Уа1а£, болг. валям, 
м. вали «валяє», схв. валати, слн. 
уаїїіі, уа1]аіі, стел, валити са, валити 
СА; — псл. уаіііі, уаІІаіі «крутити, вер¬ 
тіти, котити», пізніше «качати по землі, 
розкладати, руйнувати»; — споріднене 
з лит. уоііоіі (уоііоіі) «катати», лтс. 
уа|аі «катати, вертіти», дінд. уаіаіі «кру¬ 
титься; повертається», уаіауаіі «котить, 
повертає», двн. хуаііаіі «кипіти, бурли¬ 
ти», нвн. шаііеп «тс.», лат. уоіуо «обер¬ 
таю, качаю», гр. єЯбм «згинаю, звиваю», 
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в5лів валун 

алб. уаіе «хвиля»; іє. *цо1-/уе1- «крути¬ 
ти, вертіти, котити».— Шанский ЗСРЯ 
І 3, 12; Фасмер І 268; Преобр. І 63— 
64; Москаленко УІЛ 42; Вгйскпег 599— 
600; МасЬек Е5ЛС 676; БЕР І 116—117; 
5кок III 562—563; Тгаиішапп 349— 
350; МйЬІ.— Епсіх. IV 416, 533; К1и£е— 
Міігка 836; Шаі сіє—Ноїш. II 832—834; 
Воізасц 223—224; Регззоп Веііг. 539; 
Рокоту 1141—1143. 

[валів] «корито (для худоби)», іва- 
ливо, валув ВеУг, валюга] «тс.»;—слц. 
уаіоу «водопійне корито», схв. валдв 
«корито для худоби»; — запозичення 
з угорської мови; уг. уаіуй «корито для 
худоби» походить з тюркських мов; пор. 
дтюрк. олуі£ «жолоб», чув. валак «тс.».— 
Балецкий 51. зі. 9/1—4, 338; МасЬек 
Е8ЛС 555; МІМТЕВг III 1084; Вагсгі 331; 
Егоров 46.— Пор. валоб. 

валідол;— р. валиддл, бр. валідол;— 
через російську мову запозичено з фран¬ 
цузької; фр. уаіісіоі утворене на основі 
уаіісіе «здоровий, міцний», що походить 
від лат. уаіісіиз «сильний, міцний», по¬ 
в’язаного з дієсловом уаібге «бути силь¬ 
ним», за допомогою елемента оі, харак¬ 
терного для назв багатьох хімічних спо¬ 
лук, що зводиться до лат.оіешп «олія».— 
СІС 117; Шанский І 2, 91; ІЗ, 12.— 
Див. ще Валентин, олія.— Пор. автол. 

валіза, валізка; — р. [валйзка], бр. 
[валіза], слн. уаІіг;—запозичення з 
польської мови; п. угаїіга походить від 
слат. уаіізіа, уаіезіа «клунок вершника» 
або від фр. уаіізе «чемодан, сумка» (іт. 
уа1і£іа), яке виводиться від гал. *уа1- 
«оточувати» або від ар. чуаїїЬа «мішок 
для зерна».— Фасмер І 269; 9СБМ II 
39; 51 ^уг. оЬсусЬ 694; Маіхепаиег 
362; Саті1І5сЬе£ 882; Баигаі 739; Кіеіп 
1689. 

[валка] «боротьба, війна, бій, на¬ 
ступ» Я, [валк] «тс.» Пі, [валечний] 
«славний, хоробрий, войовничий, воєн¬ 
ний» Пі, [вальчити] «змагатися, боро¬ 
тися» Я, ст. валка «боротьба, війна, бій, 
битва» (XIV ст.), валька (XV ст.), ва¬ 
лечний «воєнний, військовий, мужній, 
хоробрий» (XVI ст.), «великий» (XVII 
ст.); — р. ст. валка «війна, боротьба», 
бр. в&лка «бій», п. \уа1ка «боротьба»; — 

очевидно, через польське посередництво 
запозичено з чеської мови; ч. уаїка 
«війна» виводиться від ч. ст. уаіеіі 
«воювати»; вважається спорідненим з 
хет. иаіЬ- «бити, нападати», свн. чуаі 
«поле бою».— ЗСБМ II 39; Вгйскпег 599; 
МасЬек Е5Л С 676; Вепуепізіе В8Б 33, 13. 

[валоб] «товста дошка», [валібка] «за¬ 
тула; покришка» Ж; [валобік] «щось 
випорожнене, видовбане» Ж; — неясне; 
можливо, пов’язане з [валів] «корито 
(для худоби)» або [альбія] «корито для 
свиней». 

[валовшний] «приналежний» ЕЗб 4, 
ст. валовшний, валушний «тс.; гідний» 
(XVI—XVII ст.); — утворено від уг. 
уаіо «придатний, призначений, гідний», 
похідного від кореня фінно-уг. уаі- 
«годитися, бути пристойним; бути ро¬ 
дом (звідки)».— Дзже 51. зі. 7, 161; 
ММТЕ52 III 1081; ВагсгІ 330, 331. 

[валонія] «дубильна речовина з жо¬ 
лудів малоазіатського дуба» Я;—п. 
\уа!опе]а, ^аііопеа «тс.»; — можливо, 
через польське посередництво запози¬ 
чено з італійської мови; іт.уаііопіа по¬ 
ходить від сгр. фаХауіа «вічнозелений 
дуб», пов’язаного з (ЗаЯауое «жолудь», 
спорідненим з лат. £Іапз «тс.», псл. 
іієїфсіь, укр. жолудь.— 5\¥ VII 451; 
Ргізк І 213; Кіеіп 142, 659, 1689.— Див. 
ще жолудь. 

валторна, валторніст; — р. бр. вал¬ 
торна, п. чуаііогпіа, ч. уаІсІЬогпа, болг. 
валдхорн; — запозичено з німецької мо¬ 
ви через польську або російську; 
н. ШаІсШогп складається з основ імен¬ 
ників ШаМ «ліс», спорідненого з дангл. 
шеаМ «тс.», дісл. удіїг «земля, необроб- 
лене поле», можливо, також нвн. чуіісі 
«дикий», і Ногп «ріг», спорідненого 
з лат. сота, кельт, сагпоп, гр. хєрае 
«тс.», псл. *когуа, укр. корова.— СІС 
117; Шанский ЗСРЯ І 3, 12—13; Фас¬ 
мер—Трубачев І 270; Горяев 38; Смир- 
нов 70; Кораіігізкі 1032; Кіи^е—Міігка 
309—310, 316, 835.— Див. ще корова. 

валувати «сильно гавкати» (про со¬ 
бак); — неясне. 

валуй — див. волуй. 
[валун] (бот.) «вовнянка (гриб), А§а- 

гісиз песаіог Виїї.» Мак, [валуйко] «тс.» 
Мак;— очевидно, результат видозміни 
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валюта вампір 

назви грибів волуй, валуй під впливом 
валити, валун «гладкий камінь».— Див. 
ще волуй. 

валюта, валютник; — р. бр. валюта, 
п. вл. шаіиіа, ч. слц. уаіиіа, болг. м. 
схв. валута, слн. уаійіа;—запозичено 
з італійської мови через посередництво 
російської і, можливо, польської та ні¬ 
мецької мов; іт. уаійіа «цінність, вар¬ 
тість» походить від лат. уаіеге «мати 
силу, коштувати».— СІС 117; Шанский 
ЗСРЯ ІЗ, 15; Фасмер І 271; Кораііпзкі 
1031.— Диб. ще Валентин. 

[валюш] «вальдшнеп», [валюшень] 
«тс.»; — очевидно, результат видозміни 
форми вальдшнеп під впливом валюша.— 
Див. ще вальдшнеп. 

валюша «сукновальня», валютник, 
валюшня, [валучня, валуша Ж, валюш 
Ж, фолюші Умань, хвалюші, хвалюш- 
ник] «тс.», [фолюшар] «сукновал» Ж;— 
очевидно, запозичення з польської мови, 
видозмінене в результаті зближення з 
валяти; п. їоіизг «сукновальня» похо¬ 
дить від пізньолат. іиііаге (іоііаге) «ва¬ 
ляти сукно», пов’язаного з лат. Іиііо 
«сукновал», можливо, спорідненим з лит. 
ЬіІаеіі «гримотіти», Ьіїсіепіі «стукати», 
Ьеїзіі «тс.», ДВН. ЬоІ2 «болт, шворінь».— 
Зіашзкі І 233; Вгйскпег 124; Таїсіє— 
Ноїш. І 560. 

вальбія, вальбійка — див. альбїя. 
вальдшнеп; — р. вальдшнеп, бр. 

вальдшнеп; — запозичення з німецької 
мови; н. ШаИзсЬперїе, [ШаМзсЬперре] 
складається з основ іменників АУаІсі 
«ліс» і Зсйперїе (<двн. зперіа) «бекас», 
спорідненого з нім. ЗсЬпаЬеІ «дзьоб», 
лит. зпараз «тс.».— СІС 118; Шанский 
ЗСРЯ І З, 13; Фасмер І 270; Булахов- 
ский Семас. зтюдьі 181; К1и£е—Мііхка 
667, 670.— Див. ще валторна. 

валькйр—див. алькйр. 
[вальний] «гарний, красивий» ВеЗа, 

ст. вальний (1538), валньїй «головний, 
великий, генеральний (1551); великий, 
пишний, бучний (XVIII ст.)»; — оче¬ 
видно, запозичення з польської мови; 
п. шаіпу з первинним значенням «силь¬ 
ний» пов’язане з уші «вал», шаііс «ва¬ 
лити».— Вгйскпег 599.— Див. ще ва¬ 
лити. 

вальок, валькувати — див. валити, 
вальс, [валець], вальсувати;—р. бр. 

вальс, п. \уа!с, ч. слц. уаісік, вл. шаісік, 
болг. вале, м. вале, валцер, схв. валцер, 
вале, слн. уаісек; — очевидно, запози¬ 
чено з французької мови через росій¬ 
ську (діалектна форма — через поль¬ 
ську); фр. уаїзе походить від н. ДУаІгег 
(назва танцю; буквально «той, що кру¬ 
титься»), похідного від \уаІ2еп «крути¬ 
тися», пов’язаного з двн. \уа1гап, дісл. 
уеііа, гот. у^аіііап «тс.», нвн. шаііеп 
«бурлити, кипіти», псл. уаіііі, укр. 
валйти.— СІС 118; Шанский ЗСРЯ І 
3, 14; Фасмер І 270; ЗІ. \ууг. оЬсусЬ 
693; Баигаі 739; К1и§е—Міігка 836— 
837.— Див. ще валйти.— Пор. вальці. 

вальці, [валець] СУМ, Ж, вальців- 
нйк, вальцювальник, вальцювальний, 
вальцювати; — р. вальцьі, бр. вальци, 
п. шаіес, ч. уаісоуаіі «викачувати», слц. 
уаіес, вл. нл. шаіса, болг. валц;— запо¬ 
зичення з німецької мови; н. ’Маїге 
«каток» пов’язане з дієсловом шаігеп 
«крутитись».— СІС 118; ЗСБМ II 47; 51. 
\ууг. оЬсусЬ 694; Юи£е — Міігка 837.— 
Див. ще вальс. 

вамг (дав. в. мн.), вами (ор. в. мн.);— 
р. бр. болг. м. схв. вам, др. вамть, п. шат, 
4. слц. уат, слн. уат, стел, камг;— 
псл. уашт. (<*уо-ш-), пов’язане з у у 
«ви» ( <*уОз).— Фасмер І 271, 366; Пре- 
обр. І 102—103.— Див. ще ви.— Пор. 
вас. 

[вам2] «мірчук» ДзАтл І, [вама] «тс.», 
ст. о...вамЬ (XVI ст.);—болг. [вама] 
«вид мита; митниця»; — запозичено з 
угорської мови, частково через румун¬ 
ське посередництво; уг. уат «мито, 
митниця» (рум. уата «тс.»), очевидно, 
походить від перс, уат «борг, обов’я¬ 
зок».— Дзендзелівський ЛБ VIII 92; 
Доп. УжДУ IV 62; Дзже 51. зі. 7, 161; 
М]\ГГЕ52 III 1084; Вагсгі 331; БІЖМ 917. 

[вамбак] «губка» Я;— р. ст. вамбак'Ь 
«тс.»;—неясне; можливо, результат ви¬ 
дозміни запозиченого рум. ЬитЬас «ба¬ 
вовна».— Див. ще бомбак. 

вамберець, ванберець — див. імбир, 
вампір; — р. вампйр, бр. вампір, 

п. шатріг, ч. уатруг, слц. слн. уатрїг, 
болг. вампйр, [вапйр, в'ьпйр, вепйр]. 
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вамш ванкйр 

м. вампир, схв. вампйр;— запозичен¬ 
ня з французької мови; фр. уашріге 
походить від нвн. Уашрїг, джерелом 
якого є, очевидно, схв. вампйр, що є 
запозиченням з грецької мови; сгр. 
|Зарл;6род, що лежить в основі схв. 
вампйр, болг. вампйр, походить, мабуть, 
ВІД неЗаСВІДЧеНОГО СТСЛ. *ЕДчПИр’Ь. (<псл. 
*9рігь); менш вірогідне припущення 
(МасЬек Е5ЛС 669) про походження 
схв. вампйр від цсл. В'ьпир'ь з дальшою 
появою м.— Шанский ЗСРЯ І 3, 16; 
ЗСБМ II, 50; Вгііскпег 594; БЕР І 117; 
Баигаї 740; СашіІІзсЬе^ 883; Юи^е— 
Міігка 811.— Див. ще упир. 

[вамш] «вид одягу (куртка до поя¬ 
са)» Я;— очевидно, запозичення з поль¬ 
ської мови; п. [туатзг] «тс.» походить 
від нвн. \Уапі5 «куртка» (<свн. \уат- 
Ьеіз), яке було запозичене з французь¬ 
ких діалектів; фр. ст. тоатЬаіз «одяг 
під панцирем» походить від слат. ^аш- 
Ьазішп «стьобаний мундир, що одягався 
під панцир», яке зводиться до сгр. 
РарРад «бавовна». — Кораіігізкі 1032; 
КагІо\Уіс2 ЗОР VI 68; Юи£е—Міігка 
838.— Див. ще бомбак. 

ванадій; — р. болг. ванадий, бр. ва- 
надьій, п. запасі, ч. уапасі» уапасііит, 
слц. уапасііит, схв. ванадин, ванади- 
Іум; — запозичення з західноєвропей¬ 
ських мов; н. УапасІіигп, Уапасііп, англ. 
уапасііиш є новолатинським терміном, 
утвореним шведськими хіміками, від¬ 
кривачами елемента, від Уапасіїз, однієї 
з назв давньоскандінавської богині кра¬ 
си Фреї; дісл. Уапасіїз, очевидно, пов’я¬ 
зане з дісл. уап, уоп «надія», гот. \уепз 
«тс.», уЗЄпп «сповнений надії, прекрас¬ 
ний; можливий».— СІС 118; Волков 
58—59; Фигуровский 59; Шанский ЗСРЯ 
І 3, 16—17; Кораііпзкі 1032; Ргетсі- 
шбгІегЬиск 661; Кіеіп 1690; ІбЬаппез- 
5оп 132—134. 

ванда — див. фанда. 
[вандак] «дорожна сумка» Ж;— не¬ 

ясне; можливо, походить від ч. уапсі- 
гак «мандрівник», яке зводиться до нвн. 
усапсіегп «подорожувати, мандрува¬ 
ти».— Див. ще мандри. 

вандал, вандалізм;— р. бр. вандал, 
П. угапсіаі, ч. слц. уапсіаі, болг. ванда- 

лин, схв. вандал, вандалйзам, вандалство, 
слн. уапбаї;— запозичено з латинської 
мови, можливо, через французьку (фр. 
уапбаїе) або німецьку (н. \Уап<ЗаІ); лат. 
Уапсіаіиз «людина з племені вандалів; 
(перен.) варвар, що нищить культурні 
цінності» походить від назви східно- 
рерманського племені, пов’язаної з нвн. 
\уапсіегп «бродити», англ. \Уапсіег «тс.»; 
означає буквально «кочовик». — Фас- 
мер І 271; Баигаі 740; Юиде—Міігка 
838, 863; Кіеіп 1690. 

[вандзар] «вид печива з начинкою» 
Ж, [вардзар] «круглий пиріг з кислого 
тіста» Мо, [мандзар] «корж з муки 
і зелені» Ме, [вандзаритися] «плака¬ 
ти, скаржитись» Ж;— запозичення з 
румунської мови; рум. уйггаге «пиріг 
з капустою» походить від уагга «капу¬ 
ста», пов’язаного з лат. уігісііа «зелень», 
похідним від етимологічно неясного УІ- 
геге «бути зеленим, бути сильним» (мож¬ 
ливо, первісно спорідненого з жир).— 
УгаЬіе ротапозіауіса 14, 178; Уіп- 
сепг 13; Ри§сагіи 175; АУаМе—Ноїш. 
І 797.— Див. ще жир. 

вандри, вандрівець, вандрівка, ван- 
дрівний, вандрівнйк, вандрбвкаш, ван‘ 
друвати, ваньтровати — див. мандри. 

[ваник] «вид куртки; недовга жіноча 
безрукавка» Кур;— очевидно, запози¬ 
чення з польської мови; джерелом п. 
[ущпік] «тс.» є нвн. и;ат5 «куртка».— 
Див. ще вамш. 

ваніль, ванілін; — р. ванйль, бр. 
ваніль, п. ищпіііа, ч. уапііка, уапіііе, 
уапуіа, слц. уапііка, болг. ванйлия, 
м. схв. ванйла, слн. уапі1]а;— запози¬ 
чено, очевидно, з французької мови; 
фр. уапіііе походить від ісп. уаіпіііа 
«ваніль (рослина і плід)» (ст. уаупіііа), 
зменшувальної форми від уаіпа (ст. 
уаупа) «стручок, кобура», що зводиться 
до лат. уД£Іпа «оболонка, стручок», 
спорідненого з лит. уойїі «закривати, на¬ 
кривати», лтс. уази, уази, уязі «накри¬ 
вати».— СІС 118—119; Шанский ЗСРЯ 
І 3, 17—18; Фасмер І 272; БЕР І 118; 
Баигаі 740; Оаші11зсЬе§ 883; Кіеіп 
1687, 1690; Таїсіє— Ноіш. II 725. 

ванкйр, ванькйр, ванькір—див. ал- 
кйр. 



ванна вапно 

ванна1, ст. у ванні (1599); — р. бр. 
ванна, п. ’лгаппа, ч. уапа, слц. уапа, вл. 
\уагї, \уап]а, болг. вана; — запозичено 
з німецької мови, можливо, через поль¬ 
ську; н. \¥аппе походить від лат. уап- 
ппз «віялка» за схожістю форми, кругло- 
видовженої; лат. уаппиз пов’язують з 
уепіііаге «віяти зерно на току», що є 
похідним від уепіиз «вітер», спорідне¬ 
ного з псл. уеігь, укр. вітер.— Шелудь- 
ко 24; Фасмер І 272; МасНек ЕЗЛС 
676; Юи£е—Міігка 839; Таїсіє—Ноїгп. 
II 731.— Див. ще вітер.— Пор. венти¬ 
лювати. 

[ванна2] (бот.) «коров’як, УегЬазсиш 
пі^гит Б.» Мак;— результат видозміни 

деетимологізованої назви [диванна (де- 
ванна)] «тс.», зближеної з ванна.— Див. 
ще дивина. 

[ваннйк] (бот.) «конвалія, Сопуаііа- 
гіа ша]а1І5 Б.» Ж; — неясне; можливо, 
пов’язане з п. \уоппу або слц.. уоппу 
«пахучий, запашний»; пор. [воняк] «Соп- 
уаііагіа шиИШога» ВеНЗн. 

вантаж, [вантага] «вантаж» Я, ван¬ 
тажник, вантажити, [вантажити] ВЯ 
1968/4, навантага, навантажник, на¬ 
вантажувач, навантажувальний, роз¬ 
вантажник, розвантажувач, розвантаж¬ 
ний, розвантажувальний; — зустрічає¬ 
ться тільки в сучасній українській мові; 
загальноприйнятої етимології не має; 
пов’язується з р. авантаж «перевага, 
виграш», від фр. ауапіа^е «тс.» (Фасмер 
І 58) або виводиться від ватага «банда 
розбійників; артіль» як результат встав¬ 
лення н і уподібнення до багаж (ЗегесЬ 
7І51РН 23, 146—167); можливий зв’язок 
з бентіжити.— ЗСБМ II 53. 

ванти (мн.; одн. ванта) «канати для 
кріплення щогл»; — р. ванти, бр. ван¬ 
та, п. у/апіу, болг. ванти «тс.»; ■— запо¬ 
зичено з голландської або німецької 
мови (у якій, можливо, з голландської) 
через російську; гол. чуапі «канат, 
снасть, рибальська сітка» (спочатку 
«плетиво») пов’язане з шіпйеп «обвива¬ 
ти, намотувати».— СІС 119; Шанский 
ЗСРЯ 13, 18—19; ССРЛЯ 2, 48; КІи£е— 
Міігка 338.— Див. ще гвинт. 

[вантух] «тюк, мішок, лантух; жи¬ 
віт Ж, Я; грубе полотно (Шелудько)», 

[вантюх] «тс.» О, ЕЗб 10, ст. ванту хь 
«лантух» (1545); — п. ущпіисЬ (угагіІисЬ) 
«грубе полотно», ч. уапіисЬ «великий 
мішок; пузо»; — загальноприйнятої ети¬ 
мології не має; очевидно, запозичено 
через польську мову з німецької; роз¬ 
глядається як результат видозміни фор¬ 
ми лантух (п. ІашисЬ) «тс.» або як стяг¬ 
нена форма н. ЇУа^епіисЬ «полотно для 
воза», утвореного з основ іменників 
\Уа£еп «віз», спорідненого З ПСЛ. V02Ь, 
укр. віз, і ТисЬ «сукно, полотно; мішок», 
спорідненого з двн. іиосЬ, днн. дфриз. 
йбк, гол. сіоек «тс.».— Оньїшкевич Ис- 
след. п. яз. 239; Тимч. 185; Вгйскпег 
601; 31. чууг. оЬсусЬ 799; МасЬек Е5Л(І 
677; Маігепаиег 363; К1и£е—Міігка 
796.— Пор. віз, лантух. 

[ванчос] «дерево на клепки» Я, ст. 
ванчось «дерево з трьох боків оброблене, 
а з четвертого покрите корою; дошка на 
клепку; клепка» (1500); — р. ванчес «ду¬ 
бовий брус для суднобудування», ван¬ 
чос, ст. ванчус «тс.», бр. ванчос, ванчес 
«тс.», п. у/апсгоз (чуапсгов) «оброблене 
дерево; клепки»; — загальноприйнятої 
етимології не має; виводилось (Шелудько 
25; Тимч. 185; Вгйскпег 600) через поль¬ 
ське посередництво від н. Ша£еП5сЬо$з 
«панельна дошка», яке складається з ос¬ 
нов іменників \^а§еп «віз, екіпаж» і 
ЗсЬозз «паросток, гілка»; пов’язується 
також (Карский РФВ 49, 13; Фасмер І 
272; ЗСБМ II 54) з лит. уапсоз «брус для 
закріплення якоря», лтс. уапііз «тс.». 

[вапа] «місце, де стоїть вода; грузьке 
місце» ВеУг; — др. вапа «озеро, калю¬ 
жа», болг. вапа «улоговина, яма», слн. 
уара «калюжа», стел, вйпд «озеро, ка¬ 
люжа»; — псл. уара; —мабуть, спорід¬ 
нене з дінд. уарї «великий став», лит. 
йре «ріка», лтс. ире «ріка, потік», прус, 
тіруап «хмара», менш імовірне пов’я¬ 
зання з вапно, п. \уарпо (Вгйскпег 601; 
Реіегззоп В81. АУогізі. 79) як позначення 
кольору болота.— Фасмер І 272; Кур- 
кина Зтимология 1970, 100; БЕР І 
118. 

вапно Г, СУМ, [вапна, вапня Ж, 
лапнд Ко], вапняк, Івапень] «кальцій» Ж, 
[вапнеиь] «калій» Ж, [вапнйця] «вапняк» 
ВеБ, [вапнбк] «окис кальцію» Ж, [вапня- 
нець] «вапнистий шпат» Я, Ж, вапняник 
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вапорт Варвара 

«вапняковий шар землі» Я, [вапнянйця] 
«тс.» ВеНЗн, [вапельник] «той, що готує 
вапно», [вапняр Ж, вапацій ЯІ «тс.», 
[вапенник] «тс.; продавець вапна Пі», 
вапнище «вапнякова копальня», [вап- 
нянка] «тс.» ВеНЗн, вапнярка «піч для 
випалювання вапна; [яма з вапном Пі]», 
вапняний, вапняковий, вапнистий «ба¬ 
гатий на вапно», вапнистий Ж, вапнйти, 
вапнувати, [оваплити] «поштукатурити» 
Пі; — р. [вапна, вапно], бр. вапна, др. 
вапь «фарба», вапьно «вапно», п. вл. 
нл. ищрпо, ч. слц. уарпо, схв. вапно 
«вапно», [}апно] «тс.», слн. арпо; — псл. 
уарьпо, похідне від уарь «фарба»; — 
споріднене з прус, шоаріз «фарба», лтс. 
уаре «глазур»; менш імовірна припушу¬ 
вана (Преобр. І 64; Фасмер ГСЗ 2, 294; 
З, 42; МасЬек ЕЗЛС 677) можливість 
походження від гр. |3а<р7] «забарв¬ 
лення».— Фасмер І 272; ЗСБМ II 55; 
Вгйскпег 601; 2Ї31РЬ 49, 218; Реіегззоп 
В51. Шогізі. 79. 

[вапорт] «випар», ст. вапорт> (XVII 
ст.);— п. чуарогу «випари»; — запози¬ 
чено з латинської мови, очевидно, через 
польську; лат. уарог зіставляється з 
дінд. уаіі «дме»; входить до складу тех¬ 
нічних термінів вапбри, вапоризатор, 
вапорйметр.— Тимч. 185; Кіеіп 1691; 
\Уа1<іе—Ноїт. II 732. 

[вапорець] (бот.) «солодка, локриця, 
ОІусуггЬіга Б.» Ж; — очевидно, резуль¬ 
тат контамінації слів [лак(о)риця] «тс.» 
і ст. вапрр «пара, видих, піт» у зв’язку 
з тим, Що корені рослини здавна вжива¬ 
лись як пом’якшувальний, відхарку¬ 
вальний засіб, особливо, у складі «груд¬ 
ного чаю»; можливий взаємовплив на 
польському грунті: п. ІакгуЩа «локри¬ 
ця» і чуарогу «випари».— Див. ще лок¬ 
риця, вапорт. 

[вара] «геть, не смій, стережись», 
[варе], ст. вара «тс.» (XVI ст.); — оче¬ 
видно, запозичення з польської мови; 
п. угага «тс.» пов’язане з чуагошас «пиль¬ 
нувати» (Вгйскпег 601), звідки виводить¬ 
ся й укр. варувати.— Оньїшкевич Ис- 
след. п. яз. 239.— Див. ще варувати. 

[варавити] «гуркотіти, гриміти» Я;— 
очевидно, в якийсь спосіб пов’язане 
з п. уч-гаша «галас, гамір, шум», ч. 
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угауа «тс.», слц. угауа «тс.; говір», 
угауіеі' «говорити», болг. врява «галас; 
[слово]», р. врать «брехати», врач «лі¬ 
кар», які виводяться від іе. *Цге-/иег- 
«говорити» або зіставляються (МасЬек 
ЕЗЛС 702) з схв. врвети «кишіти, товпи¬ 
тися».— Вгйскпег 633; БЕР І 183, 193; 
Рокогпу 1162—1163.— Див. ще ректи. 

варакоба — див. ворохобити. 
[вараничка] (бот.) «айстра, Саііізіе- 

рЬиз сЬіпетіз №ез.» Мак; — неясне. 
[варапанік] «хліб з недоброякісного 

борошна» Л;— зіставляється (Меркулова 
Зтимология 1977, 101) з і є. *иегр- «вер¬ 
тіти». 

[вараскати] «перевертати (сіно)»; — 
неясне. 

[варахобник] (бот.) «вербозілля, Бузі- 
тасЬіа уцЩагіз Б.» ВеЛ, Іварохобник] 
«тс.» Мак; — неясне; можливо, пов’я¬ 
зане з [варакоба] «заворушення, зако¬ 
лот», ворохобити «бунтувати, воруши¬ 
ти».— Пор. ворохобити. 

варвар, варварство, варварйзм, ст. 
варвари (XVII ст.); — р. бр. варвар, 
др. варварпь, вартьварть, ч. слц. вл. Ьаг- 
Ьаг, нл. ЬагЬаг, болг. варварин, м. вар¬ 
варок), схв. варварин, барбар, бсірба- 
рин, слн. ЬагЬаг, стел. Ейр(ті)вйрг; — 
запозичення з грецької мови; гр. )3ар- 
[Зарод «чужинець, не грек; некультур¬ 
ний, грубий, жорстокий» разом з дінд. 
ЬагЬагаЬ «той, що заїкається» являє 
собою звуконаслідувальне редупліка- 
тивне утворення і, на думку деяких 
дослідників, походить з шумеро-ваві- 
лонського джерела (шумер. ЬагЬаг «чу¬ 
жинець», семіто-вавілонське ЬагЬаги 
«чужий»); спочатку слово означало не¬ 
виразну, незрозумілу мову, пізніше на¬ 
було переносних значень; укр. варва¬ 
рйзм походить від фр. ЬагЬагізше, що 
зазнало впливу варвар.— СІС 119; 
Тимч. 186; Шанский ЗСРЯ І 3, 19; Фас¬ 
мер І 274; Преобр. І65;Ргізк 1219—220. 

Варвара, Варка Б і, варварити «свят¬ 
кувати день св. Варвари», ст. Варвара 
«крБпка а (бо) ероґаа» (1627); — р. болг. 
Варвара, бр. Варвара, Барбара, др. 
Варвара, п. ВагЬага, ч. ВагЬага, Ваг- 
Ьога, слц. ВагЬога, вл. ВогЬога, слн. 
ВагЬага, стел. Елрвдра; — через старо- 



варварки вареха 

слов’янську мову запозичено з грецької; 
гр. Варвара — жіноче ім’я, паралельне 
до чоловічого Вар|Зарод, утвореного на 
основі прикметника ]Зар|Зарод «варвар¬ 
ський, іноземний».— Сл. вл. імен 236; 
Петровский 68; Илчев 102.— Див. ще 
варвар. 

[варварки] «вид уставок у сороч¬ 
ках»; — неясне; можливо пов’язане з 
р. [варвбрка] «висулька, китичка, під¬ 
віска; мотузка для прив’язування со¬ 
бак; шнурок для взуття», яке разом 
з укр. вервечка може бути виведене від 
іє. *уєг- «в’язати; мотузка». 

[варводити] «здіймати метушню, 
створювати безладдя, плутанину» Ж, 
[варвідувати] «шуміти, робити розгар¬ 
діяш Ж, Я; ревіти Ж; стріляти ЕЗб 
26», [варвідня] «розгардіяш, сум’яття» 
Я;— не зовсім ясні утворення, можливо, 
пов’язані з [гарведа] «сварка», яке могло 
зазнати впливу слова варйвода «веред¬ 
лива людина, що змучує інших своїми 
причіпками», яке складається з основ 
дієслова варйти та іменника вода. 

[варґа1] «губа», [варга, вбрга] «тс.». 
[варґач] «губатий» Ж, [варґи] «підбо¬ 
ріддя, борода» Ме, [варґ$ля\ «губа; гу¬ 
бата жініса Ж», [варгатий, варґатий], 
ст. варга (XVII ст.); — р. [варга] «рот», 
ч. слц. [уаг^а] «морда (корови, коня)»;— 
запозичено з польської мови; п. шаг^а 
«губа» зіставляється з лат. гц^а «зморш¬ 
ка, складка», лит. гаїїказ «тс.», що по¬ 
ходять від іє. *ги£-, *гик-, пов’язаних 
з *иег£-, *иегк- «вертіти, гнути»; семан¬ 
тичний розвиток тут паралельний до 
розвитку губа від гнути (*£-ьЬ-п9Іі); 
очевидно, псл. *у‘ьГ£а означало не всю 
губу, а тільки її верхню чи нижню м’я¬ 
систу частину.— Оньїшкевич Исслед. 
п. яз. 239; Тимч. 186; Ильинский ИОРЯС 
23/1 ^ 164—165; Вгйскпег 602; МасЬек 
Е5ЛС 677; Оіг^Ьзкі ІсІ£. РогзсЬ. 39; 
ШаМе—Ноіш. II 448—449. 

[варґа3] «дубильня, шкіряний завод» 
ВеУг, [варґарь] «чинбар» ВеУг, [варґо- 
вати] «дубити шкіру» ВеУг, [уварджи- 
ти, уваржити] «тс.» ВеУг; — слц. 
[уаг^а] «чинбар»; — запозичення з угор¬ 
ської мови; уг. уаг^а «швець» пов’язане 
з уагг «шити» фінно-угорського похо¬ 

дження (пор. мар. иг^Ь- «шити», комі, 
удм. уиг- «тс.»).— ВеУг 206; Вагсхі 332. 

варган «дримба, музичний інстру¬ 
мент, на якому грають губами», [вирган] 
«орган», [вірган, вігран] «тс.»; — р. 
[варган] «орган, музичний інструмент», 
ч. уагЬапу «орган»; — видозмінене за¬ 
позичення з середньогрецької мови; сгр. 
аруагоу походить від гр. бр^ауоу; існує 
думка, що а з’явилось у слові на росій¬ 
ському грунті (Мелиоранский ИОРЯС 
10/4, 118); мало обгрунтоване припу¬ 
щення (Горяев 39) про зв’язок слова 
з п. шаг£а «губа», прус. шагзиз «губи».— 
Булаховський НЗ КДУ V/1, 89—90; 
Фасмер І 274; Преобр. І 65; РіесПегоуа 
БР 86, 305—308; МасЬек Е53С 677; 
НоІиЬ—Буег 501.— Див. ще орган. 

[варгуль] «сорт яблук» Я; —р. вар- 
гульки; — пов’язується з назвою річки 
Воргол на Чернігівщині й Орловщині.— 
Меркулова ЗИРЯ II 79—80; Соболев- 
ский Лингв. и арх. зам. 2. 

[вардзельї «частина жорен» Ж, івар- 
жіль] «дерев’яний циліндр або трикут¬ 
ник у отворі нижнього жорна, куди 
проходить залізне веретено»; — запо¬ 
зичення з польської мови; п. [шагсігіеі, 
шагсігеї, ІогсІгеІ] «тс.» етимологічно не¬ 
ясне. 

[варе] «чи можливо це» Ж, [варі] 
«хіба» Мо, [варко] «може, ймовірно», 
[варкось] «тс.», [вера] «мабуть», [вереІ 
«чи справді; невже»; — ч. [уага(Ье)], 
слц. уагі «хіба, мабуть»; — не зовсім 
ясне; виводиться від рум. оаге «хіба, 
невже», джерелом якого є лат. *уо!еі 
(=уи1і) «він хоче», споріднене з гот. 
ші^ап «хотіти», лит. уііійоз «сподіваюсь», 
укр. воля (ЗсЬеІисІко 128; Уіпсепг 14; 
Ьііїй-Агта^ та ін. Рошапозіауіса 16, 
92; УгаЬіе Ротапозіауіса 14, 178; \Уа1- 
сіе—НоІт. II 828—830); іноді припус¬ 
кається, що укр. варе разом із слц. уагі 
походить від варувати, як п. шага 
«геть, стережись», з розвитком значення 
від застереження до сумніву, непевно¬ 
сті, питання, а укр. варко, варкось по¬ 
ходять безпосередньо від п. шага (Сгап- 
]а\й 417—419).— Пор. вара, воля. 

[вареха] (бот.) «кохлеарія, СосЬІеагіа 
оїїісіпаїіз Б.» Мак, [вареиіниця] «тс.» 
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варити варіят 

Мак;—р. [варуха], п. шагг^ска, ша- 
ггисЬа «тс.»; — очевидно, калька латин¬ 
ської назви; пор. лат. сосЬІеаг «ложка» 
і укр. [варйшка, варешка, вареха] «опо¬ 
лоник», п. [и'аггесЬа], ^аггдсЬе^' «дере¬ 
в’яний черпак».— Див. ще варити. 

варити, вар «спека; варена смола; 
мазь для дерев; окріп; [кількість для 
варіння за один раз; узвар]», [вара] 
«кухарка» Ж, [варба] «варіння» Ж, [ва- 
ревня] «комора для картоплі і капусти» 
Я, [варево], варена «вид напою», вареник, 
[варенйна] «варене, страва» Ко, варени¬ 
ця, [вареничкиІ «медоносна рослина» Я, 
варенична, варення, варенуха «вид на¬ 
пою», [вареха] «ополоник», [варешка, 
варешниця Ж, варйшка] «тс.», вариво 
«те, що вариться; варіння; [квашенина 
ЛІ», [варййка] «горщик; приміщення для 
готування їжі тваринам» Л, [варйло] 
«варіння», варильник «робітник, що за¬ 
ймається варінням сумішей; [великий 
горщик БіЬ, [варівник] «посудина для 
варіння страви» Ва, [варій] «вариво, 
страва» Ж, [варійка] «маленький гор¬ 
щик», [варійник] «вид кухонного гор¬ 
щика», [варінка] «варіння», [варінник] 
«вид горщика», [варінча] «невеличкий 
горщик, достатній для двох», варка, 
варниця «солеварня», [варня] «варіння 
Я; кухня; солеварня Ж», [варота] «спе¬ 
ка» Я, [вароха] «вид напою» Ж, [вару¬ 
нок] «вариво, приварок», [варя] «варене, 
вид страви», варянйця, «варениця», [ва- 
рянка] «страва з капусти», [варьбха] 
«вид напою», варйльний, виристий, вар- 
кйй, [варнйй Ж, варнянйй Ж, варовйй], 
[вардвний] «призначений під квашенину» 
Л, вйрко «жарко, душно», [взвар] «узвар» 
Ж, вйвар «відвар», виварка, виварки, 
вйварнйй, виварювальний, відвар, від¬ 
варений, відварний, зварювати (тех.), 
[зваряти] «золити шмаття» Ж, Ізварич] 
«солевар» Ж, зварка, зварник, [зварок] 
«відвар» [Ж, зварювальник, зварювач, 
[зварйльний] (тех.) Ж, зварнйй, зварю¬ 
вальний, заварка, [заварка] (вид страви), 
заварнйй, заварювальний, наварювати 
(тех.), навар, наварна, наваристий, на¬ 
варний, наварнйй, [невара] «погана ха¬ 
зяйка, яка не вміє варити», [неварка] 
«сироватка» Ж, [недоварка] «шлак, ока¬ 
лина» Ж, [одаряти] «варити, кип’яти¬ 

ти» Ж, обварювальний, [переваруха] 
«жінка, що продає гарячі страви», по¬ 
вар «кухар» СУМ, Ж, поварйха, поварня 
«кухня», поварчук, [поварувати] «куха¬ 
рювати» Ж, [прйварка] «гарнір» Ж, 
[приварок] «тс.» Ж, [розвар] «кип’ячий 
відвар» Ж, [розварня] «лінива жінка», 
розварнйй, увар (спец.), [увар] «відвар» 
Ж, уварка (спец.), увйрювач (тех.), ува¬ 
рювальний (тех.), узвар;—р. варить, 
бр. варйць, др. варити, п. \уаггус, ч. 
уагіїі, слц. уагії', вл. и'агіс, нл. хгагіз, 
болг. варя «варю», м. вари «варить», схв. 
варити, слн. уагіїі, стел, влрити; — 
псл. уагіїі «варити», пов’язане з уьгеїі 
«кипіти»; — споріднене з лит. уєгсіи, 
уігіі «бурлити, кипіти», лтс. уєгсіи, уігі 
«кипіти» (балтосл. *уег- «кипіти, клеко¬ 
тіти»), вірм. уагіт «горю», нвн. англ. 
\Уагт «теплий», алб. уогЬє «горщик для 
варіння»; іє. *иег-«палити».— Шанский 
ЗСРЯ І 3, 21; Фасмер І 273; ЗСБМ II 
70; МасЬек Е5.ІС 677; НоІиЬ—Кор. 425; 
БЕР 1122; 5кок III622—624; Кіеіп 1730; 
•ІоЬаппеззоп 418—420; КІи§е—Міігка 
840; Джаукян 266; Рокоту 1166.— 
Пор. вир, вріти, ізвір. 

варіант, варіація, варіювати; — 
р. болг. вариант, бр. варьіянт, п. ка¬ 
напі, ч. уагіапіа, слц. уагіапі, вл. \та- 
гіапіа, м. варіанта, схв. варщанта, 
слн. уагіапіа; — запозичення з фран¬ 
цузької мови; фр. уагіапіе походить від 
лат. уагіапз, -пііз, дієприкметника від 
дієслова уагіо «роблю пістрявим, уріз¬ 
номанітнюю, змінюю», пов’язаного з 
уагіиз «різноманітний, різнобічний, ка¬ 
призний», яке виникло, на думку Перс- 
сона, на основі *ий-го- від іє. *п§- «вер¬ 
тіти».— СІС 119; Шанский ЗСРЯ І З, 
20; Кораіігізкі 1033; НоІиЬ—Ьуег 501— 
502; БЕР І 120; Младенов 58; Кіеіп 
1691, 1692; \УаМе—Ноїш. II 734; Регз- 
50П Веііг. 496. 

варівкий, варівнйй, варівко, варів¬ 
ко — див. варувати. 

[варіят] «божевільний», [варіюватий] 
«тс.» ЕЗб 10, [зваріятіти] «збожеволіти», 
[звар'ювати] «тс.»; — бр. вар'ят «тс.»;— 
запозичення з польської мови; п. ууаг^аі 
«тс.» походить від лат. уагіаіиз, діє¬ 
прикметника від дієслова уагіо «змі* 
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нюю», отже означає букв, «змінений, від¬ 
мінний (від нормальної людини)».— 
Оньїшкевич Исслед. п. яз. 239; Вгііскпег 
602.— Див. ще варіант. 

[варка] «голова риби»; — неясне; 
можливо, пов’язане з схв. вйрка «хвіст 
риби», яке вважається запозиченням 
з угорської; уг. їагк «хвіст» є похідним 
від їаг «зад», спорідненого з манс. раг 
«назад», хант. руг «ззаду», фін. рега 
«кінець; корма» (5кок III 566; МікІ. ЕАУ 
376; АШТЕЗг І 841; Вагсгі 73); може 
бути зіставлене й з дієсловом варйти (з 
риб’ячими головами варять юшку). 

Варлам, Варлаам, ст. Варлаам 
(1471), Варлаам'ь «сьінблагь» (1627);—р. 
бр. Варлаам, п. Вагіааш, болг. Варлам, 
Варлаам, цсл. Бардами; — через ста¬ 
рослов’янську мову запозичено з грець¬ 
кої; походження гр. ВарЯаар. остаточно 
не з’ясоване; джерелом його вважають 
грузинське Ваіауагі, що походить від 
дінд. ВЬа£ауап «шановний» (епітет Буд¬ 
ди), яке є результатом видозміни сір. 
ВІгІаЬа (Сопзіапііпезси 167).— Илчев 
102. 

Варнава,. ст. Варнава «сьін утіше¬ 
ній» (1627); — р. бр. болг. Варнава, 
п. слн. ВагпаЬа, ч. ВагпаЬаз, стел. Еар- 
мака, Еар^иава; — через старослов’ян¬ 
ську мову запозичено з грецької; гр. 
Во^аРад походить від гебр. Вагпе- 
ЬЬиаЬ (ВагпаЬа) «син умовляння, вті¬ 
шання», де Ьаг «син» є словом арамей¬ 
ського походження.— Сопзіапііпезси 
166; Баигаї Бісі, сіез пошз 27. 

варнак «каторжник; збіглий каторж¬ 
ник»; — очевидно, запозичення з росій¬ 
ської мови; р. варнак «тс.; (лайл.) злий, 
недобрий» неясного походження (Фас- 
мер І 275); можливо, запозичене з якоїсь 
тюркської мови,— пор. тат. ст. урламак 
«красти», чув. варла «тс.», варлакан 
«той, що краде». 

варнякати «базікати; говорити не¬ 
розбірливо», [варнячити, вернякати Ж] 
«тс.»; — р. [варакать] «робити невміло; 
базікати», [варнакать] «базікати, моло¬ 
ти; робити як-небудь», [варначить] «ки¬ 
піти»; — неясне; зіставляється (Кур- 
кина Зтимология 1965, 184—188) з лит. 
уагуіі «гнати; переслідувати; вести; ру¬ 

хати, штовхати», лтс. уегі «бігти» і ви¬ 
водиться від іє. *уег- «повертати, да¬ 
вити, рухати»; можливо, в основі лежить 
звуконаслідування (пор. варчати, вор¬ 
котати)-, може бути також афективним 
утворенням, пов’язаним з [варйти] «го¬ 
ворити, умовляти» (пор. також вари¬ 
ти воду) або з вернути (через верня¬ 
кати). 

[варош] «місто» ЕЗб 4, [вароіиани] 
«міщани» ЕЗб 4, [вардський] «міський» 
ЕЗб 4, ст. вароіиі) «місто» (XVIII ст.);— 
п. [\уагозг] «мала фортеця», слц. [уагої] 
«місто», болг. [варош] «центр міста, стара 
(укріплена) частина міста», схв. варош 
«місто»; — запозичення з угорської мо¬ 
ви; уг. уагоз «місто» є похідним від уаг 
«фортеця», що зводиться до дперс. сперс. 
уаг «стіна; будова», дперс. уага «укріп¬ 
лення; захист» (дінд. уага- «тс.»), пов’я¬ 
заних з дперс. уаг- «обгортати, закри¬ 
вати», спорідненим з дінд. угпоіі «обгор¬ 
тає, охоплює», псл. *уєгіі «замикати», 
укр. вір «жердина в огорожі».— Тимч. 
188; БЕР І 121; 5кок III 566—567; 
Вагсгі 332; Вагікоіотае 1360, 1411; Угіез 
АЕ\У 655—656.— Див. ще вір. 

Варсонофій, ст. Вар[с]онофіа (XV 
ст.), Варсонофій, Варсону^їй, Варсу- 
нО'О’їа (1627); — р. Варсонбфий, стел. 
Елрсогіофии; — через старослов’ян¬ 
ську мову запозичено з грецької в се- 
редньогрецький період; гр. Вараауоо- 
<рюд, можливо, є ім’ям єгипетського 
походження (Святці 1951), що означає 
«великий син божий». 

варта, [вартйна] «сторожа» Я, вар¬ 
тівник, [вартник, вартарка, вартарня], 
вартівня, [вартовйк], вартовий, [вартов- 
нйчий], вартувати, ст. вартовати 
(XVI ст.); — бр. варта, п. \уагіа; — 
запозичено з німецької мови, можливо, 
через польську; нвн. \УагІе «сторожова 
башта, спостережна вежа» разом з двн. 
\уаг!а «підглядання, місце для підслу¬ 
ховування», дангл. и'еагсіе «вартування», 
англ. угагсі «тс.» є дієприкметниковим 
утворенням від дієслова мщЬгеп «берег¬ 
ти», спорідненого З ЛТС. УЄГІІЄ5 «диви¬ 
тись, помічати», лат. уегегі «дивитися 
з глибокою пошаною», гр. орау «диви¬ 
тись».— Шелудько 25; 51. шуг. оЬсусЬ 
800; К1и§е—Міігкз 834, 840—841. 
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вартий вархола 

вартий, варт, [вартівнйй] «вартий», 
[вартний] «цінний, гідний», [вартдвнийІ 
«важливий, значний» Ж, [вартостнийІ 
«цінний, значний» Ж, вартість, [варт- 
лйвість] «значення, чеснота» Я, [варту- 
нокІ «вартість, цінність», [вартати] 
«коштувати», [вартувати] «мати цін¬ 
ність, коштувати» Ж; — бр. варти, 
п. мгагі, чмагіу; — запозичено через поль¬ 
ську мову з німецької; нвн. шегі «доро¬ 
гий, вартий», свн. шегі(сі), двн. июгй 
«тс.» споріднене з ав. ауагаїа- «цінність, 
маєток», кімр. £\уегі1і «ціна».— Шелудь- 
ко 25; КісйЬагсІі ПО; Вгйскпег 603; 
Кіи^е—Міігка 856.— Пор. веред, вред. 

[вартуга] «ватага розбійників; отара 
овець» Ж; — не зовсім ясне; можливо, 
результат видозміни слова ватага під 
впливом варта чи похідне утворення 
від останнього з афективним суфіксом 
-уга. 

[варувати] «зберігати, берегти, осте¬ 
рігати», [варунок] «попередження, умова 
Пі; захисна берегова споруда Ж; де- 
рево-насінник ЕЗб 10», [варуватися] 
«стерегтися, соромитись; мати намір 
Пі», [варівкий] «нерішучий; небезпеч¬ 
ний», [варівнйй] «тс.», [варувкйй] «сором¬ 
ливий», [варівко] «небезпечно; незручно», 
[варієно] «тс.», [варко] «небезпечно», Іза- 
варувати] «забезпечити, зберегти»; — 
р. [варовать] «оберігати», [варять] «попе¬ 
реджати, оберігати», [варйть] «тс.», бр, 
[вараваць] «обумовлювати», др. варовати 
«зберегти, захистити», п. \таго\уас «сте¬ 
регти, застерігати», ч. уагоуаіі «попе¬ 
реджати, застерігати», слц. уагоуаі' 
«тс.», болг. варам, варвам «не непокою», 
схв. в'арати, варовати «оберігати» слн. 
уагоуаіі «тс.»;—очевидно, спільносло¬ 
в’янське запозичення з давньоверхньо¬ 
німецької мови (двн. (Ьі)\Уагоп «зберіга¬ 
ти, берегти», Нвн. у/аЬгеп «тс.»); необ¬ 
грунтовано вважається (МасЬек Е5.ІС 
678) власним слов’янським, спорідненим 
з німецьким.— Фасмер І 275; ЗСБМ II 
56—57; Вгйскпег 601; БЕР 1119; ЗкокІІІ 
565—566; Мікі. ЕАУ 375.—Див. ще 
варта.— Пор. вара. 

[варудити] «нудити»; — очевидно, 
результат видозміни форми марудити 
(пор. мандрувати від вандрувати). 

[варунок] «біль у животі, гази»; — 
неясне; можливо, пов’язане з дієсловом 
варйти. 

[варуцкати] «бруднити» Ж; — оче¬ 
видно, афективне утворення; може бути 
зіставлене з болг. вар осам «побілю вап¬ 
ном», м. вароса «тс.», які походять від 
вар «вапно», пов’язаного з варя «варю, 
готую». 

Варфоломій, ст. Валфром'Ьи (бл. 
1350), Варфоломея (XV ст.), Вар’О’ОЛОмей 
«сьін завішуючого водьі або сьін радо- 
сти» (1627); — р. Варфоломій, бр. Вар» 
фаламей, п. Вагіїогпіе], ч. Вагіоіоте], 
слц. Вагіоіоте], вл. Ва(г)іго1т, нл. 
Вагігати5, Вагіуі, болг^ Вартоломей, 
слн. Вагіоіошеі, стел. ■Кар'ктоломфц 
Едр^оломеи; —через старослов’янську 
мову запозичено з грецької; гр. ВарФо- 
Аораїод походить від арамейського (ара¬ 
мейсько-грецького) імені Ваг-Таїтаі 
«син Толмая», що складається з арам. 
Ьаг «син» і імені Таїшаі, яке вважають 
похідним від гр. ПтоАєраГо? «Птоло- 
мей», пов’язаним з яоАєрісо (лтоАєрі©) 
«веду війну».— Сл. вл. імен 203; Пет- 
ровский 69; Илчев 102; Раиі К1- УпЬ. 
9.— Див. ще полеміка. 

[вархляк] «дике порося, підсвинок» 
Ж, [вахлюк, вахляк, верхляк, верх люк] 
«тс.» Ж; — очевидно, запозичення з 
польської мови; п. \уагсЬІ§, \уагсЬ1ак 
«тс.», можливо, походить від нвн. Рег- 
кеі «порося» або свн. уєгЬєііп, двн. 
їагЬіІі(п) «тс.», що за походженням є 
демінутивами до двн. Іаг(а)Ь «свиня», 
спорідненого з гр. лоркод, лат. рогсиз 
«тс.», лит. рагзаз «порося», псл. *рогз§, 
укр. порося-, Брюкнер заперечує думку 
про запозичення польського слова з ні¬ 
мецької мови, вважаючи його прасло¬ 
в’янським і зіставляючи з лит. уегзіз 
«теля, віл», прус, июгзііап «теля», лат. 
уеггез «вепр», дінд. угзай «бик», угзпіЬ 
«чоловічий», ав. уагзпі- «баран».— Ше- 
лудько 25; Вгйскпег 602; К1и§е—Міігка 
193. 

[вархола] «сварка, лайка» Ж, [вар- 
хольня] «тс.» Ж, [верхола] «тс.; неприєм¬ 
на справа» Ж, [вархблити] «підбурю¬ 
вати, дражнити, лаяти» Ж, [верхдлити] 
«тс.» Ж, ст. вархола (вархол-ь) «колотня, 
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звада, спір, суперечка» (1641), вархол- 
никть «схильний до вархолу» (1607); — 
бр. [вархал] «шум, содом»; — очевидно, 
запозичення з польської мови; п. шаг- 
сЬо! «баламут; (ст.) колотнеча, сварка, 
чвари» походить від [шагсЬ] «гнів», яке 
зіставляється з слн. уг§еіі «шуміти, 
шелестіти» і, менш переконливо, з укр. 
вдрох. — Тимч. 189; ЗСБМ II 68; Рі- 
сЬЬапіІ 110; Вгйскпег 601.— Пор. ворох. 

[варцаб] «лутка, підвіконня, одві¬ 
рок», [варцаба] «лутка; валки згрома¬ 
дженого сіна Ж», [варцабниця] «шашеч¬ 
ниця» Ж, ст. варцаби «шашки» (XVI 
ст.), варцабница (1642); — бр. [варцаби] 
«шашки», [арцаби] «тс.»;—запозичення 
з польської мови; п. шагсаЬу «шашки» 
походить від ч. угЬсаЬу «камінці, кості 
для гри», складного слова, пов’язаного 
з свн. шигїгаЬеІ, перша частина якого 
шигї «кидок» (від шегїеп «кидати», спо¬ 
рідненого з лит. уегріі «прясти»), пере¬ 
кладена на чеську мову основою угЬ 
«тс.», спорідненою з укр. вйргати «ки¬ 
дати», друга гаЬеІ «шашечниця», двн. 
гаЬаІ «тс.», походить від лат. ІаЬнІа 
«дошка, картина, карта».— Шелудько 
25; Тимч. 190; Вгйскпег 601; Кораііп- 
зкі 1033; МасЬек Е5ДЗ 700; Мікі. ЕУ/ 
383.— Див. ще вергати, табель. 

[варцюх] «макогін» Я; — запозичено 
з польської мови, очевидно, усним шля¬ 
хом; п. [шїегсіосЬ] «тс.» зазнало при 
цьому впливу з боку п. [шагсіес] «верті¬ 
ти», [шагсіизкі]' «дуже швидкий», фоне¬ 
тичних варіантів до \уієгсієс, шіегсіс, 
ВІД ЯКИХ воно походить.— Див. ще вер¬ 
тіти. 

[варчати] «нявкати» ВеУг, ст. вар- 
чати «гарчати, виражати злість»; — 
дієслово звуконаслідувального харак¬ 
теру, мабуть, польського походження; 
п. шагсгес «гарчати, бурчати» споріднене 
з укр. воркоти.— Тимч. 190; Фасмер I 
356.— Див. ще вбркати. 

[варш], зменш. [варшйл(оч)ок\ (у ви¬ 
разі варта дати,— очевидно, із значен¬ 
ням «збудити»: «Заснула кухарочка, тре¬ 
ба їй варшалочка, треба їй варта дати, 
щоб дала вечеряти»); — неясне; мож¬ 
ливо, походить від лтс. уагз «мідь» (тут 
у значенні «мідна монета»), яке могло 

проникнути у вираз пинхви (тим(н)фи) 
дати «збудити сплячого, вдуваючи в ніс 
дим від підпаленої вати», замінивши 
в ньому близьке за значенням слово 
пинхва (тим(н)фа) «польська монета вар¬ 
тістю в півзлотого (15 грошів)»; може 
бути пов’язане і з маріиалок (у значенні 
«наречений»), 

[варюга] «западина, глибока яма» 
ВеНЗн; — неясне; можливо, наслідок 
контамінації слц. уагак «казан для ва¬ 
ріння» (похідне від уагіГь«варити»), вжи¬ 
того у значенні «глибока яма» (пор. як 
семантичні паралелі р. [котел] «запа¬ 
дина, глибока яма», нвн. Кеззеї «казан; 
улоговина», порт, саісіеіга «казан; бух¬ 
та», рум. £йуап «дерев’яна миска» — 
укр. [ґаван] «улоговина»), і яруга; мож¬ 
ливо також, що компонент -юга слід 
розглядати як аугментативний су¬ 
фікс. 

варяг «представник давньосканді¬ 
навської етнічної групи; [міцний чоло¬ 
вік; півскирти сіна ЯІ»; — р. варяг, 
бр. вараг, др. варягг, п. \Уаге§; — запо¬ 
зичено в давньоруську мову з давньо¬ 
скандінавської; дісл. у8Єгіп§г (уагіп^г) 
«норманн на службі у грецького імпе¬ 
ратора» походить від уаг «віра, заклад, 
обітниця, обіцянка», спорідненого з 
дангл. шаег «угода, обіцянка, віра, вір¬ 
ність, дружба», двн. шага «довірливість, 
милосердя», псл. уега, укр. віра; мало 
переконлива гіпотеза про те, що варяг 
є варіантом назви франків, який виник 
у середовищі аварів, стосувався спо¬ 
чатку германців взагалі і був засвоєний 
слов’янами від аварів (Шахматов Древн. 
судьбьі 47); позбавлені підстав також 
спроби відмовитись від скандінавської 
етимології і пов’язати слово із слов’ян¬ 
ським вара «присяга, клятва» (Черньїх 
Филол. науки 1958/1, 29), яке саме є, 
можливо, германізмом (Трубачев КСИС 
25, 94—95), або вивести цю назву від 
гіпотетичного грецького слова ^ара^- 
*(оі <*рарауа^оі «рознощики вантажів, 
товарів», тобто купці (Зіеїїеп РЗІ 32/1, 
З—11).— Шанский ЗСРЯ І 3, 21—22; 
Фасмер—Трубачев І, 276; Преобр. І 
66—67; Зіепсіег-Реіегзеп 2[5ІРЬ 4, 50; 
АРЬЗсапсІ. 6, 26; ЗсЬшагг 2І31РІ1 2, 105, 
117; 5, 133; Угіез АЕ\У 671—672; Раїк— 
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Тогр II 1403; ЛоЬаппеззоп 153—154; Кіеіп 
1601, 1704.— Див. ще віра. 

вас (род. в. мн.); — р. бр. болг. м. 
вас, др. вась п. вл. нл. \уаз, ч. слц. уаз, 
схв. вас, слн. уаз, стел, вле-ь; — псл. 
Уазт» пов’язане з уу «ви»; — споріднене 
з прус, \гапз, дінд. уаЬ, ав. уЗ, лат. 
уОз; іе. ІЮ5-5-.— Фасмер І 276, 366; 
Преобр. Г 102—103; Вгйскпег 63; Но- 
ІиЬ—Кор. 426; Зкок III 584; Таїсіє— 
Ноїш.11836; Рокогпу 514.— Див. ще ви. 

[васагі «чумацький віз; ящик на 
возі, віз із ящиком Ме, Мо», [васага] 
«тс.» Мо, [васач] «віз, навантажений 
сіллю» Ж, ст. васажок (XVIII ст.); — 
п. туаззй, іазц§, \уазип§ «верхня частина 
воза (без коліс)», ч. розм. їазипек 
«тс.»; — очевидно, досить давне запо¬ 
зичення з польської мови (про давність 
запозичення — не пізніше XV—XVI 
ст.— свідчить передача п. д. україн¬ 
ським а, що вказує на вимову д як а 
носового, характерну для старополь- 
ської мови); польські форми походять 
від свн. Їа22ип£е «бочка, облямівка» 
(пор. нвн. Раззип£ «оправа, облямівка»), 
пов’язаного з дієсловом їаггеп (нвн. 
Іаз^еп) «охопити; вставляти в оправу» 
та з іменником їаг «сховище; посудина; 
скриня» (двн. уаз «посудина», нвн. Раб 
«бочка»), спорідненими з дісл. їаі «по¬ 
судина», англ. уаі «бочка; ночви», мож¬ 
ливо, також з лит. рйосіаз «горщик»; 
малоймовірним є припущення (Кагіо- 
>уіс2 5\У І 724) про походження п. Іа- 

від фр. іадоп «опорядження, оздоба; 
фасон» через усне німецьке посеред¬ 
ництво.— Оньїшкевич Исслед. п. яз. 
239; Тимч. 190; Шелудько 25; Вгйскпег 
603; Маїгепаиег 364; К1и£е—Міігка 185; 
Юеіп 1693.— Пор. фаска, фасувати. 

васал; — р. вассал, бр. болг. васал, 
п. \уаза1, ч. уазаі, слц. уагаї, м. вазал, 
схв. вазйл, слн. уагаї;—запозичення 
з французької мови; фр. уаззаі походить 
від слат. уаззаііиз, пов’язаного з уаз- 
5іі5 «слуга»; останнє є словом кельт¬ 
ського (галльського) походження, пор. 
гал. (Ба£о-)иаззи5 (особове ім’я), а та¬ 
кож дбрет. ииаз, брет. £еущг «слуга», 
кімр. корн. §\уа$ «юнак, слуга», ірл. 
І055 «слуга», що зводяться до іє. *иро- 
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5ІЬо- (пор. споріднене дінд. -ира-зіЬа- 
пага «опіка, служба»), перший компо¬ 
нент якого *иро- (>пкельт. *у/о->гал. 
У3;) відповідає дінд. цра «понад», гр] 
изто «під», гот. іир «вгору», нвн. аиІ 
«на», другий зІЬо- (>пкельт. Пзоз> 
>гал. -ззиз) відповідає дінд. зіііа- «сто¬ 
яти», лат. зіо «стою», псл. зіаіі (зіоіо) 
УКР- — СІС 120; Шанский ЗСРЯ 

Т;і£РеобР- 1 67; Вгйскпег 639; 
БЕР І 122; Баигаі 741; КІеіп 1693; 
Льюис—Педерсен 26, 53.—Див. ще 
стати.— Пор. валет. 

[васець! «мокрий лишай на крижах 
або спині коня» Я, Гвасца] «тс.» Я'_ 
р. Івоеца] «лишай на руках, що викли¬ 
кає сверблячку; лишай біля хвоста коня- 
хвороба очей у птахів», болг. вісщ 
«прищ, бородавка; трава, якою лікують 
сверблячку на ногах», в'ьсцсі «свербляча 
слизиста пухлина на руці або нозі- 
жіночий статевий орган; [(бот.) очиток, 
Ьейит Б.]», в-ьіица «тс.»; — очевидно, 
псл. -озьса або ‘‘‘уьзьса, похідне від 
зьсаіі; в основі значення лежить ознака 
вогкості; форма васець могла виникнути 
пізніше за аналогією до мокрець та їн.; 
а замість о в давнішому *восца з’яви¬ 
лося, очевидно, внаслідок деетимологі¬ 
зації, поєднаної з первісною ненаголо¬ 
шеністю о; а у васець перенесено з піз- 
нішої форми васца (■<*восца).- Фасмер 
І 357; БЕР І 215.— Див. ще сцяти. 

[василйстник] (бот.) «рутвиця, ТЬа- 
Іісігиш Б.» я, Мак; — р. василйстник 
«тс.»; — неясне; можливо, походить від 
назви міфічної істоти василіск і вказує 
на певні чудодійні властивості, які при¬ 
писуються народною традицією цій рос¬ 
лині; пор. [м'ята чортова, падучник, 
вередовець] «тс.» Мак; пор. також [ва- 
силиса-трава] «тс.» Мак, що може бути 
як результатом переоформлення назви 
василйстник, так і вихідною формою 
для даної назви. 

василіск (міф. і зоол.), ст. василискь 
(XVII ст.), базилишок-ь (XVII ст.); — 
р. болг. василйск, бр. васіліск, др. васи- 
лиск-ь, п. Ьагуїізгек, ч. Ьагіїізек, [Ьага- 
Псек], слц. Ьагіїізок, вл. Ьагіїізк, нл. 
Ьагуїізк, схв. базйлис(а)к, слн. Ьагі- 
Нзк, стел, висилиск-ь; — через давньо- 



Василь васйльбк 

руську й старослов’янську мови запо¬ 
зичено з грецької; гр. РаспЯіаиое (на¬ 
зва ящірки), похідне від рааіЯє&д «цар», 
пояснюється тим, що тварина має на 
голові білу пляму у вигляді корони; 
пояснюється також уподібненням дра¬ 
кона до царя з огляду на приписувану 
йому силу (Шанский ЗСРЯ І 3, 22); 
форма базилииюк'ь, мабуть, запозичена 
з польської мови; західнослов’янські 
форми з початковим Ь- походять від 
слат. Ьазіїізсиз, джерелом якого є гр. 
(ЗаспЯісгхоє.— Тимч. 50, 190; Фасмер 
І 277; Срезн. І 231; МасЬек Е5ЛС 49; 
НоІиЬ—Буег 95; 5кок І 222.— Див. 
ще Василь. 

Василь, Васйлько, Баско, Васюк, Ва- 
сюта, Вася, Васькб, Васьо, жін. Васи- 
лйна, Василйса Ж, [Васйлія Я, Василега 
Яї, Васйля ДзАтл II 270], ст. Василій 
(1388), Василь (1436); — р. Васйлий, бр. 
Важіль, Васілій, др. Василий, Висилко, 
Василь, п. Вагуїі, ч. Вагіїі, слц. Вагії, 
болг. Васйлий, Васйл, слн. Уазіїі.), стел. 
Едсилии, Василь; — через церковно¬ 
слов’янську мову запозичено в давньо¬ 
руську з грецької; гр. ВаоіЯеюд утво¬ 
рене на основі прикметника рааіЯєі- 
о§ «царський», пов’язаного з іменни¬ 
ком (ЗасиЯє»2 «цар», який з’явився 
в грецькій мові з часів перських війн 
і мав спочатку значення «перський цар; 
князь, правитель»; жіночі форми похо¬ 
дять від грецьких власних імен ВааіАіа- 
ста, ВааОаууа букв, «княгиня, цариця», 
похідних від попереднього; походження 
грецького слова досі залишається не- 
з’ясованим; намагання довести його 
індоєвропейське походження чи знайти 
малоазійські або інші джерела не мали 
успіху.— Беринда 191; Фасмер І 277; 
Ргізк І 222—223.— Пор. Базйлій. 

[василь] (бот.) «конюшина гірська, 
Тгіїоіішп шопіапиш Б.» Мак; — не зов¬ 
сім ясне; можливо, результат видозміни 
іншої народної назви даної рослини 
[в’язель, в'язиль, в'язіль] під впливом 
широко вживаних у ботанічній народ¬ 
ній номенклатурі васйльбк, васильки; 
пор. однак [івасик] «Тгіїоііиш гпопіа- 
пит Б.; Тгіїоііит ргаїепзе Б.», [Іван 
головатий] «Тгіїоііит осЬгоІеисит Б.», 
[Іванова голова] «Тгіїоііит тесіішп Б.». 

[василька] «деревина на діжки» Я; — 
п. [\уазі!ек] «дубова дошка на клепку, 
клепка», [\уазі!ка], ст. шазіеіка «тс.»; — 
неясне. 

[васильки] «волосся [на скронях» 
Я; — неясне; можливо, іронічна назва, 
що виникла в результаті контамінації 
висулька «бурулька» і васильки (назва 
квітів), у народній традиції популярної 
прикраси, слова, широко вживаного як 
порівняння; не виключено також, що 
в основі лежить висок або безпосередньо 
висіти, які зазнали семантичної й фор¬ 
мальної видозміни. 

васйльбк (бот.) «васильки, Осітшп 
Ьазіїісиш Б.; [волошка, Сепіаигеа Б. 
Мак; щириця волотиста, АтагапШиз 
рапісиїаіиз Б.; щир червоний, Атагап- 
1ІШ5 зресіозиз Б. Мак; щебрушка по¬ 
льова, м’ята польова, материнка, Саіа- 
тіпіЬа Асіпоз ВІЬ. Мак; золототисяч¬ 

ник, ЕгуіЬгаеа Сепіаигішп Регз. Мак; 
очанка, ЕирЬгазІа оІІісіпаїіз Б. Мак; 
жабрій, Оаіеорзіз Іабапит Б. Мак; 
братки, Уіоіа Ігісоїог Б. Мак]», васйлькй 
«Осітиш Ьазіїісиш Б.; [волошка Мак, 
Пі; синяк звичайний, ЕсЬіит уи1§аге 
Б. Мак; журавельник, герань лучна, 
Оегапіит ргаїепзе Б. Мак; горлянка, 
Аіи§а §епеуепзІ5 Б. Мак; щириця; щир 
червоний; суховершки, Вгипеїіа (Рги- 
пеііа) уиі^агіз Б. Мак; плакун, БуіЬ- 
гит Б. Мак; шавлія, Заіуіа Б. Мак; 
чистець, ЗіасЬуз раїизігіз Б. Мак; ді- 
бровник, Теисгіит сЬатаесІгуз Б. Мак]»; 
[василек] «волошка; горлянка; Саіашіп- 
ІЬа Сііпоробіит ВІЬ.; дзвоники, Сат- 
рапиіа зіЬігіса Б.; шавлія поникла, 5а1- 
уіа пиіапз Б.» Мак, [василек (собачий)] 
«волошка Мак; герань маленька, Оега¬ 
піит ризІПит Б.», [василки] «гісоп, Нуз- 
зориз оІІісіпаїіз Б.» Мак, васйлечок «ва¬ 
сильки», васйлечки «тс.; [братки Макі», 
василєчки (польові) «СаІашіпІЬа Сііпо- 
робіиш ВІЬ.» Мак, [васильк] «васильки», 
[василька Б і, васйлько, васильник Мак] 
«тс.», Гвасильчик] «тс.; волошка» Мак, 
[василечек] «волошка» Мак, [василочек- 
трава] «тс.» Мак, [віасильєц] «волошка» 
ЕЗб ЗО, [васильочий] Ж, ст. васильок•ь 
(XVIII ст.); — р. василек «волошка», 
бр. васілек «тс.», п. Ьагуїіа «васильок», 
Ьагуїік, Ьагуїііка, Ьагуїіка «тс.», ч. 
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васнь вата 

Ьагаїка, Ьагаїіска, [Ьагаїепка], ст. Ьагі- 
Ііка, слц. Ьагаїка, Ьагаїіска, болг. бо- 
сйлек, м. босилек, схв. босилак, [баси- 
лак, басилак], босил, босилак, бдсіїл, 
слн. Ьо5Ї1]ек «тс.»; — запозичення з 
грецької мови; гр. распАїхбу «васильки», 
букв, «царське (зілля)» пов’язане з |3а- 
оіЯебд «цар»; у західнослов’янських і 
частково південнослов’янських мовах, 
очевидно, походить від слат. Ьазіїісиш, 
яке зводиться до того самого грецького 
джерела; напевно, не всі наведені укра¬ 
їнські ботанічні назви можна виводити 
з грецької мови; широта застосування 
назви васильок і похідних свідчить про 
те, що вони виникли значною мірою на 
власному грунті, як похідні від власного 
імені Василь, доказом чого можна вва¬ 
жати той факт, що у народній ботанічній 
номенклатурі існує, очевидно, давня 
традиція використання найпоширеніших 
власних імен людей (Василь, Іван, Ма¬ 
рія); можливо, що запозичення назви 
васильок для однієї з рослин стало по¬ 
штовхом для ширшого вживання цієї 
назви; мотивом для перенесення назв 
міг бути колір квіток (блакитний у Осі- 
тшп Ьазіїісигп, ЕсЬіит, Нуззориз, Сеп- 
іаигеа та ін.), форма суцвіття (ботанічно 
споріднені А.іи£а, Заіуіа, Ргипеїіа, ТЬу- 
тиз, ЗІасЬуз, Саіеорзіз), специфічний 
запах квіток (Заіуіа, СаІатіпіЬа), а та¬ 
кож способи вживання рослин у народ¬ 
ній медицині.— Шанский ЗСРЯ І З, 
22; Фасмер І 227; ГСЗ III 4; Преобр. І, 
67; Анненков 26, 32, 75, 273, 312, 341; 
МасЬек Зт. гозії. 204, 258; БЕР І 69; 
5кок І 116; Симоновик 320—321; Маїге- 
паиег 364.— Див. ще Василь. 

[васнь] «чвара, лайка Ж; молодецтво, 
завзяття Б і», Івася ота] «молодецтво» Б і, 
[васний] «молодецький, завзятий, сприт¬ 
ний» Бі, ст. васнь «неприязнь, ненависть; 
чвара, сварка» (XVI ст.); — р. [васньІ 
«зухвальство», др. васнь «суперечка, роз¬ 
брат», п. чуазп «сварка, спір, гнів», 
ч. уазеп «пристрасть», ст. уазпе «звичка, 
схильність», слц. уазеп «пристрасть», 
вл. «газ^'е «спосіб; звичка; темперамент, 
настрій», болг. [васам се] «борюся», 
м. васа «мститься», васа се «змагається, 
бореться»;— псл. *уазпь «сварка, гнів», 
очевидно, віддієслівний іменник до уа- 
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(іііі «вадити, шкодити» (*уасі-зпь; пор. 
приязнь); менш переконливе зіставлення 
(МасЬек ЕЗЛС 678) з ав. уазпа- «воля», 
дінд. уаз-ші «хочу, бажаю», гр. єхшу 
«добровільний».— Фасмер І 277; Вгіїск- 
пег 603; НоІиЬ—Кор. 408; Мікі. Е\У 
376.— Див. ще вадити. 

[васька-васькаї (вигук для підкли¬ 
кання свиней) ЛексПол 23; — очевидно, 
результат видозміни вигуку [ваць-ваць] 
«тс.» під впливом клички Васька.— Див. 
ще Василь, ваць. 

ват; — р. ватт, бр. болг. м. ват, 
п. утаї, \уаЦ, ч. слц. вл. \уай, схв. ват, 
слн. уаі; — запозичення з англійської 
мови; англ. \уаіІ походить від прізвища 
Уатта (\УаІІ), винахідника парової 
машини. 

вата1, [ватаїиник] «піджак на ваті» 
Л, ватин, [ватка] «вид теплого жіночого 
одягу» До, ватник, [ватовка] «вид жіно¬ 
чого зимового одягу» ЛЧерк, ватяник, 
ватянка, ватяний, ватувати; — р. бр. 
болг. м. вата, п. вл. нл. \уаіа, ч. слц. 
уаіа, схв. в'йта, слн. уаіа; — запозичен¬ 
ня з німецької мови; нвн. \УаІіе (ав¬ 
стрійське Шаііа) спочатку стосувалося 
не бавовняного волокна, а шовкових 
пачосів і вживалося частіше у формі 
АУаіІеп, що походить від гол. \уаІіеп, 
яке через слат. ууагїсіа зводиться до ар. 
Ьаііп, мн. Ьаіа’іп «підкладка, одяг на 
ваті», пов’язаного з ЬаІп «живіт, нут¬ 
рощі», спорідненим з гебр. Ьабіаеп «жи¬ 
віт», арам. ЬДпа «нутрощі», ак. Ьиііт 
«тс.»; можливо, в європейські мови слово 
потрапило через посередництво іспан¬ 
ської мови; пор. ісп. (1а) Ьаіа (фонет. 
1а (Ша), яке дало V- (укр. в-) інших 
європейських мов; пор. також семан¬ 
тику слова в іспанській мові — «халат 
(на ваті)».— Шанский ЗСРЯ І 3, 23; 
Фасмер І 278; Преобр. І 67; 51. \ууг. 
оЬсусЬ 696; НоІиЬ—Ьуег 502; К1и§е— 
Міігка 843; БокоІзсЬ273; Кіеіп 1725. 

[вата2] «вид невода»;—бр. [ват, вата], 
ст. вата, п. ущіа, ч.уаіа,уа!ка, нл. \уа!а, 
ууасіа «тс.»; — запозичення з німецької 
мови; нвн. \\Ше «тс.» (<двн. \уаіа), 
споріднене з снн. ууайе, гол. \уасІ(с1)е, 
дангл. шасіи, дат. уосі, шв. норв. уасі, 
лтс. Уасіиз «велика сітка», лит. уесіеіа 



ватага ватра 

«рибальська сітка для двох рибалок», 
псл. пєуосІь, укр. н&від.— Шелудько 
25; ЗСБМ II 74; НоІиЬ—Ьуег 502; Маіге- 
паиег 365; Кііще—Міігка 842.— Див. 
ще невід. 

ватага «натовп, гурт, загін, артіль; 
зграя, череда», ватаг «ватажок; стар¬ 
ший чабан», [ватаг] «товариш молодого 
або молодої на весіллі» МСБГ, [ватагаІ 
«старший чабан» ЕЗб 4, ватажанин 
«член ватаги», [ватажелаІ «старший 
дружба» Ж, Іватажйна] «ватага» Я, 
[ватажка] «ватажок» Ж, ватажко «тс.» 
Г, СУМ, ватажник «чабан», ватажний 
«керівник ватаги», ватажок, [ватажжяІ 
«отамани», [ватаство] «ватагування» Ж, 
Іватась] «ватаг» Ж, ватагувати «бути 
ватагом», ватажйти «бути ватажком» 
СУМ, Я, [ватажитися] «залицятися, 
упадати», ватажкувати «бути ватаж¬ 
ком», [ватажникувати1 «бути чаба¬ 
ном»; — р. бр. ватага, др. ватага «на¬ 
мет», п. шаіаЬа; — запозичено з чув. ст. 
*уаіау, иоіау, спорідненого з дтюрк. 
оіа^ «намет, кімната, сім’я», тур. осіа, 
0(4ак «кімната; будинок», які зводяться 
до тюрк. *оіа- (*о:І-) «грітися; розпалю¬ 
вати вогонь»; менш переконливою є 
думка (ЗсЬеІисІко 128; Корш ИОРЯС 
8/4, 58; №]а-Агта$ та ін. Котапозіа- 
Уіса 16, 99; УгаЬіе Ротапозіауіса 14, 
178) про зв’язок з рум. уа!а§ «сторож», 
що походить від тур. уаііаз «пастух», 
джерелом якого є ар. уаііаз «тс.»; мож¬ 
ливо, що в цьому гнізді об’єдналися 
запозичення з обох джерел.— Филин 
Образ, яз. 288; Шанский ЗСРЯ І З, 
23—24; Фасмер І 278; Преобр. І 67; 
Кораііпзкі 1034; Вгііскпег 604; Ьокоізск 
168; Севортян 484—487; КогзсЬ АІЗІРЬ 
9, 659; Мелиоранский ИОРЯС 10/4, 118; 
Менгес 189; Разапеп УегзисЬ 366.— Пор. 
вантаж. 

ватерпас; — р. ватерпас, бр. ватер¬ 
пас; — запозичення з голландської мо¬ 
ви; гол. мгаіеграз утворено з основ імен¬ 
ника \уаіег «вода», спорідненого з англ. 
ущіег, нвн. АУаззег «тс.», укр. вода, 
і дієслова раззеп «приміряти», що, як 
і нім. раззеп «тс.», чер-ез фр. раззег 
«проходити» зводиться до лат. раззиз 
«крок, хода».— СІС 121; Шанский ЗСРЯ 
І 3, 24—25; Фасмер І 278; ССРЛЯ 2, 

62; Угіез ІЧЕ\\7 508; Кіеіп 1136.— Див. 
ще вода, па. 

ватерполо, ватерполіст, ватерполь- 
ний; — р. ватерполо, бр. ватерпола, 
п. \уа!егро!о, болг. м. ватерполо, схв. 
ватерполо, слн. уаіег-роіо; — запози¬ 
чення з англійської мови; англ. \уа!ег- 
роїо утворено з іменників \уа!ег «вода» 
і роїо «м’яч, гра в м’яч», джерелом 
якого є тібетське риіи «м’яч».— СІС 
121; Шанский ЗСРЯ І 3, 25; Кіеіп 
1211.— Див. ще ватерпас. 

[ватлити] «жадібно їсти» Ж;—не¬ 
ясне; можливо, пов’язане з тлйти 
«жерти». 

ватман «ватманський папір»; — р. бр. 
ватман, болг. ватманов «ватман¬ 
ський»; — результат редукції терміна 
ватманський папір, можливо, під впли¬ 
вом аналогічного процесу в російській 
мові; термін базується на англ. У/Ьаі- 
тап рарег «тс.», що походить від прізви¬ 
ща англійського власника паперової 
фабрики,— Шанский ЗСРЯ І 3, 25—■ 
26; ССРЛЯ 2, 62; ЗСБМ II 75. 

[ваторопка] «утруднення», [ватороп- 
ко] «незручно, важко», [ваторопитися] 
«супротивитися, опинатися, комизити¬ 
ся» Я; — очевидно, пов’язане з Гторб- 
пати] «бідувати» (див.). 

[ваточник] (бот.) «асклепій, Азсіе- 
ріаз согпиіі Бсзп.» Мак; — р. ваточник, 
бр. ватачнік «тс.»; — похідне утворення 
від вата, можливо, калька фр. йегЬе 
а оиаіе, ЬегЬе а соіоп «тс.»; пор. також 
укр. бавовна дика, шовк дикий, р. рус- 
ский хлопок, н. зугізсЬе ЗеісІепрПапге, 
фр. Соїоп заиуа£е, Ріапіе а зоіе; назви 
пояснюються тим, що шовковистий пух, 
який оточує насіння цієї рослини, нага¬ 
дує вату.— Анненков 52; ЗСБМ II 75; 
СимоновиЙ 53.— Див. ще вата1. 

[ватраї «вогонь, багаття; житло гу¬ 
цула Ж; попіл від соломи чи бур’яну Я; 
піч Пі; черінь у печі», [ватерь] «житло 
гуцула» Ж, [ваторнйкІ «частина житла 
гуцула, де сплять і варять страву; 
приміщення для приготування молоч¬ 
них продуктів», [ватрак] «кухонне вог¬ 
нище надворі», [ватралка] «дрюк для 
підгортання жару, кочерга» Ж, [ва- 
тралька, ватрйн Ж, ватрач МСБГ, ва- 
трамка МСБГ] «тс.», [ватрисько] «місце, 
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ватувати вахляр 

де була ватра» ВеЛ, [ватрище] «вог¬ 
нище; черінь», [ватроль] «дерев’яний ро¬ 
гач, чаплія; йолоп», [ватріти] «згорати, 
перетворюватись на попіл» Ж, [заватра] 
«другий вогонь» Ж; — п. [\уа!га] «во¬ 
гонь, вогнище», ч. уаіга «вогонь», слц. 
уаіга «багаття, вогнище», болг. [ватра] 
«вогонь», [ватрал] «кочерга; дерев’яний 
рогач», схв. ватра «вогонь»;— не зов¬ 
сім ясне; можливо, спільнослов’янське, 
споріднене з ав. аіаг- «вогонь», перс, 
агаг, вірм. аігеш «горіти, палити», ос. 
агі «вогонь», алб. уаіге, уоіге «вогнище», 
ірл. аііЬ «піч», можливо, також з р. ва¬ 
трушка; в- протетичного характеру 
(Фасмер І 279; Зализняк ВСЯ VI 36; 
Ресіегзеп К2 38, 311; Мейе, Статьи по 
славяноведению II 1906,389—390; Сгап- 
Іаїй 419—422); припускається також 
(Мікі. Е\У 376; Ког\уасІо\У5кі РО І 
109; НоІиЬ—Кор. 408; МасЬек Е5ЛС 
678—679) запозичення з давньоіран¬ 
ської мови через турецьке або циган¬ 
ське посередництво, а також виводиться 
(ЛокІ ШКМ 34, 49; Шелудько 128; 
Трубачев Рем. терминол. 201—202; Уга- 
Ьіе Котапозіауіса 14, 179) від рум. 
уаігй, що вважається здавна успадко¬ 
ваним з індоєвропейської прамови чи 
запозиченим з іранської мови або виво¬ 
диться від алб. уаіге чи від дакійського 
субстрату (Десницкая Общекарп. диал. 
атлас 18; БЕР І 123; Кобилянський 
УМШ 1967/6, 42; Габинский Вост.-сл.- 
молд. взаим. II 125—126). 

[ватувати] «мати намір, розрахову¬ 
вати (на щось)»; — очевидно, пов’язане 
з вотувати «голосувати», ст. вотовати 
«тс.; розраховувати (?)» (пор.: Литва 
вотовала (=розраховувала) на князя 
московского, 1587 р.).— Див. ще вотум. 

[ватуйка] «однорічна коза», [ватуль- 
ка\ «тс.» Ж, [ваті/ля] «вівця, яка вперше 
має ягня; коза, що не мала ще козенят 
ВеНЗн», [ватуйчй] «козеня», [ватуйнйк] 
(зб.) «вівці, кози, які ще не мали ягнят», 
[ветуляї «коза, що не мала ще козенят» 
ВеНЗн, [готуля] «молода коза»; —- п. \ує- 

іиіа «молода самиця козулі», ч. [уеіиі’а] 
«коза-ялівка»; — запозичення з румун¬ 
ської мови; рум. уаійі «молодий козел, 
баран», уйійіе «однорічна коза до часу 
окоту» походить від нлат. *уіІи1еш, 
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*уіІи1еа, джерелом яких є лат. уііиіш 
«теля; молода тварина», пов’язане з уе- 
Іиз «старий», спорідненим з герм. *\уе])ги 
«однорічна тварина», алб. уіі$ «теля», 
псл. уеіьхь, укр. ветхий.— Шелудько 
128; Уіпсепг 6; Нііа-Агта$ та ін. Рота- 
позіауіса 16, 99; УгаЬіе Дотапозіауіса 
14, 179; Сгап]а1й 422—424; МасЬек 
ЕЗЛ£ 687; Ри$сагіи 175; Шаісіе—Ноіт. 
II 807.— Див. ще ветхий. 

вафля, вафельник, вафельниця, ст. 
вафель (XVIII ст.); — р. бр. вафля, 
п. ууаїеі, \уа!1а, болг. м. вафла, схв. 
уаіеі, слн. уаіеі.); — запозичення з ні¬ 
мецької мови; нвн. У/аїїеІ «вид печива» 
походить від снідерл. \уаїе1, спорідне¬ 
ного з нвн. \УаЬе «(бджолиний) стіль¬ 
ник, щільник», пов’язаним з шеЬеп 
«ткати». — Шелудько 25; Тимч. 191; 
Шанский ЗСРЯ І 3, 27; Фасмер І 250; 
Кіи^е—Міігка 829, 832, 843; Кіеіп 1725. 

вахлай «неповоротка малотямуща 
людина», вахлак, вахлакуватий; — 
р. вахлай, вахлак «груба, невихована, 
лінива, неохайна, неуважна людина; 
[гуля, пухлина; наріст на березі; пузир 
на воді]», [вахлей] «вахлай», [вахлуй] 
«дурень», [вахльїш] «гуля; бульбашка», 
[вахлюй] «вахлак», [вахлюк, вахлюш, вах- 
ляй, вахляк] «тс.», вахловатьій «просту¬ 
ватий», вахлять «робити щось нашвид¬ 
куруч, недбало, ліниво», бр. вахлак, 
[вахляй] «в’яла, неповоротка людина», 
[вахляк] «тс.», [вахлеватьій], вахлеваць 
«в’яло займатись чимось; ліниво працю¬ 
вати»; — неясне.— Фасмер І 280. 

[вахляр] «віяло» Ж, Я, [вахлярува- 
тий] «віялоподібний» Ж, Я, ст. вахлярг 
(1627); — п. шасЬІагг «віяло», м/асЬеІ 
«знаряддя з пір’я (шпирне крило) для 
роздмухування вогню; (ст. також) віяло», 
вл. \У|ЄсЬІа «віяло»; — запозичено через 
польську мову з німецької; нвн. РасЬег 
«віяло» (давніше їесЬеІ) походить від 
слат. Іосаге «розпалювати, роздувати» 
(<лат. іосиз «вогнище; жар, вогонь»), 
яке дало пізньосередньоверхньонімецьке 
ІосЬеп «дути» з похідним від нього 
ранньонововерхньонімецьким ІосЬег 
«знаряддя, яким роблять вітер».— Ше¬ 
лудько 25; Тимч. 191; Маїгепаиег 361; 
Вгйскпег 598; К1и£е—Міігка 179.— 
Див. ще фокус1. 



вахнути вашкірка 

[вахнути] «утекти» Я; — неясне; мож¬ 
ливо, походить від п. [шасЬгщс] «згор¬ 
нути, гребонути», вживаного афективно 
на позначення швидкого руху, яке є, 
очевидно, звуконаслідувальним утво¬ 
ренням, пов’язаним з вигуком [чуасЬ]. 

вахня (іхт.) «вид тріски, Оасіиз ае^Іе- 
ІІПІІ5 (ЕІЄ£ІГШ5 £гасі1із Тії.?)» СУМ, 
Ж; — бр. вахня «тс.», п. \уасЬпіа «вахня, 
далекосхідна навага, Еіе^іпиз §гасі1із 
Тії.»; — очевидно, запозичення з росій¬ 
ської мови; р. вахня «тс.» не цілком 
з’ясоване; виводилось (Горяев 40) від 
книжного лат. Оасіиз уасЬп]а; не ви¬ 
ключено, що латинська назва відбиває 
камчатський діалектизм, початків якого 
слід, мабуть, шукати в палеоазіатських 
(чукотсько-камчатських) мовах; зах.- 
укр. вахня, очевидно, проникло з ро¬ 
сійської мови через посередництво поль¬ 
ської, про що свідчить наголос. 

вахта1 «варта, сторожа», вахтер, вах- 
товйй; — р. бр. болг. вахта, п. шасЬіа, 
ч. розм. слц. уасЬіа, вл. \уа]СІііаг «сто¬ 
рож», нл. ущісЬіаг «тс.»; — запозичено 
через польську мову з німецької; нвн. 
ТУасЬІ «сторожа», якому відповідають 
свн. \уаЬІе, двн. днн. \уаЬІа, нн. гол. 
шасЬі, гот. шаЬВуоі, пов’язане з нвн. 
тасЬеп «не спати, пильнувати», шескеп 
«будити», спорідненими з дінд. У3]а- 
«сила, швидкість», лат. уі^іі «той, що 
не спить; бадьорий, жвавий».— СІС 121; 
Шанский ЗСРЯ І 3, 27—28; Фасмер І 
280; Преобр. І 68; ЗСБМ II 79; К1и§е— 
Мйгка 830, 844. 

[вахта2] (бот.) «бобівник трилистий, 
МепуапіЬез ігііоііаіа Б.» Мак; — ч. слц. 
УасЬіа; — запозичення з російської мо¬ 
ви; р. вахта, [вахка, вехк] (пн.-р.) по¬ 
ходить від фін. уеЬка, що має відповід¬ 
ники і в інших прибалтійсько-фінських 
мовах: кар. уеЬка, уеЬки, вепс. уеЬк, 
ест. убЬк, УоЬа; безпідставне припу¬ 
щення (Маігепаиег 361) про запозичен¬ 
ня слова в російську мову з чеської.— 
Фасмер—Трубачев І 280; МасЬек Лт. 
гозії. 182; Меркулова Очерки 37—38; 
ЗИРЯ II 80—81. 

Гвацок^ «торба; (анат.) піхва» Я, 
ВеЛ, ст. вацок-ь (XVI ст.); — очевидно, 
запозичення з польської мови; п. \уасек 
«торба, мішок; калитка», як і ч. уак 

«торба», (зменш.) уасек, слц. уасок «ки¬ 
шеня», вл. ’чуасок «вузол, валіза, ранець, 
чемодан», нл. \уаіз(к)а «тс.», походить 
від свн. шаізак «торба, мішок для 
одягу», що складається з \уаі (нвн. \УаІ) 
«кусок тканини, одяг», спорідненого 
з гот. §а\уісіап «в’язати», лит. аисШи 
«тчу», і заск «мішок», яке походить від 
лат. зассиз «тс.».— Тимч. 191; Маіге- 

паиег 361; Вшскпег 598; МасЬек Е5ЛС 
675; К1и£е—Міігка 618, 842.— Див. ще 
Оесаги. 

[вацок2] «квартира; загорода, ніч¬ 
ліг» ЕЗб 4; — запозичено з угорської 
мови; уг. уасок «печера, лігво, конура; 
підстилка, ганчірки» походить від нвн. 
Шаізаск «валіза, ранець; торба для 
одягу».— Вагсгі 328.— Див. ще вацок1. 

[вадь] (вигук для підкликання сви¬ 
ней), [вац-вац Л, вацю, вець, вец-вец Л, 
ець-ець Л] «тс.», Івацюкати]; — р. [вацу, 
вацю, вачу] «тс.»; — очевидно, резуль¬ 
тат видозміни форм паця (назва свині, 
поросяти в дитячій мові), паць-паць.— 
Див. ще паця.— Пор. ачу. 

[вацькати] «незграбно мазати» Ме; — 
афективне утворення, пов’язане, оче¬ 
видно, з [вазюкати] «бруднити», [везь- 
кати] «лизати». 

ваш, [ваший Ж, вашин ЖІ, [вашенець] 
«прибічник вашої партії», [вашйнець Ж, 
васькийУ, — р. бр. болг. м. ваш, др. 
вашь, п. \уазг, ч. слц. уаз, вл. нл. \уаз, 
схв. ваш, слн. уаз, стел, вашь.; —псл. 
уазь<*уаз-]ь;—походить від іє. *УОз- 
їо-, присвійного прикметника від *уоз 
«ви», з яким пов’язані також псл. уу, 
уазь, укр. ви, вас; споріднене з лат. 
уоз «ви», уезіег «ваш».— Шанский ЗСРЯ 
І 3, 28; Фасмер І 281; Вшскпег 603— 

604: НоІиЬ—Ьуег 502: МасЬек Е5ЛС 
678; БЕР І 122; 5кок III 585; Е55Л 51. 
£г. 2, 717—718.— Див. ще ви, вас. 

[вашар] «ярмарок» ДзАтл II, ЕЗб 4, 
ст. вашар «тс.» (XVIIIст.); — запози¬ 
чення з угорської мови; уг. уазаг «яр¬ 
марок, базар» є словом іранського по¬ 
ходження, пор. сперс. уасаг, перс. Ьа- 
гаг «тс.».— Дзендзелівський УЛГ 56; 
МИТЕЗг III 1096; Вагсгі 333. 

[вашкірка] «білда» ДзАтл II, [ваш- 
тйрка, ващйрка, мащйрка, каштйрка. 
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вва вевірка 

кастйрка, киштйрка, костйрка, коиі- 
тйрка] «тс.» ДзАтл II; — неясне; мож¬ 
ливо, пов’язане з р. [вашка] «молода 
білка», векша «білка», др. вікиша (гро¬ 
шова одиниця), які виводяться з фінно- 
угорських мов (Фасмер—Трубачев 1281, 
287; МасЬек Зіауіа 23, 66). 

[вва] «вигук, яким зупиняють велику 
рогату худобу» Ме, Мо; — очевидно, 
запозичення з румунської мови; пор. 
рум. [6-а] «вигук, яким пастух спону¬ 
кає худобу змінити напрям», [е-а] «ви¬ 
гук, яким пастух підганяє кіз».— Рара- 
1іа§і 437, 801. 

[вверсник] «ровесник» НЗ УжДУ 14, 
[верстник] «тс.» Ж; — похідне утворен¬ 
ня від верст(в)а «вік», тобто «людина 
того самого віку»,— пор. [верстаки] «ро¬ 
весники» Ко, [вершняк] «ровесник» ЕЗб 
ЗО, [верствах] «тс.» ВеЛ, а також спо- 
ріднене’р. сверстник.— Див. ще верства. 

(вгаладйти (з чим)] «з чимось до речі 
прийтися, добре обійтись» Ж; — видо¬ 
змінене запозичення з румунської мови; 
рум. Ьйійсіш «домогтись, досягти; по¬ 
збутись; врятуватись» виводиться від 
уг. ЬаІасІ «іти, просуватися вперед, ро¬ 
бити успіхи», успадкованого з ураль¬ 
ського періоду.— ОБЕМ 356; МІЧТЕЗг 
II 31—32. 

[вгараджатися] «нагадувати, вима¬ 
гати, просити» Ж; — мабуть, пов’язане 
з гаразд; пор. р. [угоразживать, угораз- 
дить1 «спонукати, підмовляти», ч. [йо- 
гагсйЧі] «лаяти, нарікати», первісне зна¬ 
чення яких, можливо, відбивається в уг. 
§агагсіа «лайливий, прискіпливий, зу¬ 
хвалий».— Фасмер І 439; Вегп. І 330.— 
Див. ще гаразд. 

[вгрожений] «притягнений, силоміць 
приведений» Ж; — утворене ВІД П. \У£ГО- 
2ІС «умовити, примусити грозьбою», по¬ 
хідного від §гога «жах», спорідненого 
з укр. гроза.— 3\\^ VII 532; Вгйскпег 
159.— Див. ще гроза. 

вдача -— див. дати. 
[вдигнути ] «втягнути» (нитку в гол¬ 

ку) Ж, [надегати, надегнути] «тс.»; — 
очевидно, запозичення з польської мови; 
п. \^сІу§о\уас «втягнути; піднести з зу¬ 
силлям», туби§отуас «тс.», похідні від 
[бу§о\уас] «підважувати, піднімати», [би- 
£о\уас] «тс.», би§а «підойма, важіль», 

виводяться від свн. бойеп «тиснути, су¬ 
нути»,— 5\У І 581, V 494. 

[вдова] (бот.) «айстра, Азіег 5а1і§піі5 
\Уі11б.» Мак; — результат перенесення 
назви удова «жінка, в якої помер чоло¬ 
вік»; назва, очевидно, пояснюється піз¬ 
нім строком цвітіння айстр, коли вони 
залишаються ніби самотніми на гряд¬ 
ках.— Див. ще удова. 

[вдовушка] (бот.) «свербіжниця по¬ 
льова, Кпаиііа агуепзіз Соиіі. (ЗсаЬІоза 
агуепзіз Б.)» Мак, [вдовушки] «тс.» Ж; — 
р. [вдовущи], схв. [удовица]; — очевидно, 
пов’язане з удова; пор. н. иЧВуепЬІшпе, 
иЧЕуепкгаиі «тс.»; мотивація назви не 
зовсім ясна.— Анненков 395; Симоновий 
254—255. 

[ве1] «фе» (вигук відрази), [векати] 
«вимовляти ве; блювати»; — звуконаслі¬ 
дувальне утворення на основі природ¬ 
них звуків, пов’язаних з блюванням. 

[ве2] (вигук для відтворення крику 
ведмедя), [вейкати] «ревіти по-ведме¬ 
жому»; — звуконаслідувальне утво¬ 
рення. 

[ве3] (вигук, повторенням якого діти 
спонукають худобу до бігу) Ме, [векати] 
«спонукати до бігу» Ме; — звуконаслі¬ 
дувальне утворення; для залякування 
худоби виникло, можливо, як імітація 
крику хижих тварин (напр., ведмедя).— 
Пор. ве2. 

[ве-ве] (вигук здивування) ВеЛ; — 
очевидно, результат семантичної видо¬ 
зміни повторного нвн. \уєй «ох, лихо», 
спорідненого з лат. уае «тс.», укр. вава 
(див.). 

[вевекати] «говорити невиразно, не¬ 
розбірливо» (про німих і под.); — зву¬ 
конаслідувальне утворення. 

[вевірка] «білка», вивірка, [вевериця 
ВеНЗн, веврик Я, вевюрка, вйверица 
МСБГ, вйвірица МСБГ, віюрка ВеНЗн, 
вовірка ВеНЗн, гав’юрка, євірка ВеБ, 
лавйрка ВеНЗн, ловйрка ВеНЗн] «тс.», 
[веверичина] «м’ясо білки» Я; — р. [ве- 
верица], бр. ваверка, др. в'Ьзерица, виве- 
рица, п. \Ле\УІбгка, ч. уеуегка, ст. уеуе- 
гісе, слц. уеуегіса, вл. \у]е\уіегска, нл. 
щеу^'егіска, болг. веверица, ,верверица, 
м. веверица, верверица, схв. в(І)еверица, 
в(])еверка, слн.' уеуегіса; — псл. уеуе¬ 
гіса; — споріднене з лит. уоуеге «білка», 
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[уоуєгіз, уеуегіз], лтс. уйуєгє, прус, 
шешаге, кімр. £\уу\уег, перс, уагуагаЬ, 
дангл. ас-угеогпа «тс.», лат. уїуегга 
«тхір»; слов’янські форми виникли, оче¬ 
видно, через варіантне подвоєння ко¬ 
реня іє. *уег- «вигинати, викривляти» 
(*уаі-уег-, уі-уег-, уЗ-уєг-, уєг-уєг-).— 
Фасмер 1282; Преобр. І 106; ЗСБМ II 11; 

Вшскпег 619; МасЬек ЕЗЛС 687; НоІиЬ— 
Кор. 414; БЕР І 125; 5кок III 603—604; 
Вй£а РР І 491, II 652; Тгаиітапп 
356; Рокоту 1166. 

[веґеря] (вид танцю), [веґера Ж, 
вегеря] «тс.»; — п. \уекіега «палиця; та¬ 
нок» (з укр.);—неясне; зіставлялося 
(Мікі. Е\У 377) з п. \у§§іегка «угорка».— 
Вшскпег 606. 

вегетаріанець; — р. болг. вегета- 
рианец, бр. вегетариянец, п. \ге£ЄІагіа- 
піп, ч. слц. уе§е!агіап, м. вегетарщанец, 
схв. вегетарщанац; — запозичено з ан¬ 
глійської мови через французьку або 
німецьку і, далі, через російську; англ. 
уе§еіагіап (з назви товариства вегета¬ 
ріанців Уе§еіагіап зосіеіу, що утвори¬ 
лося в 1847 р.) вважається нерегуляр¬ 
ним утворенням із суфіксом -агіап від 
уе^еіаЬІе «овочі», що походить від піз- 
ньолат. уе£еіаЬі1І5 «оживляючий; (с. 
р. мн.) рослинність», пов’язаного з діє¬ 
словом уе^еіаге «оживляти».— Шанский 
ЗСРЯ І 3, 34—35; ССРЛЯ 2, 108; Но- 
ІиЬ—Кор. 460; Баигаі 742; К1и§е— 
Міігка 812; 5кеаі 588; АУаІОе—Ноігп. 
II 741.— Див. ще вегетація. 

вегетація, вегетативний, вегетацій¬ 
ний; — р. болг. вегетация, бр. вегета- 
цьш, п. \уе£еіас]а, ч. уе§е!асе, слц. уе§е- 
(асіа, вл. ууе^еіасііа, м. схв. вегета- 
цща; — запозичення з німецької мови; 
нім. Уе£Єіаііоп походить від слат. уе§е- 
Шіо «проростання», яке є похідним від 
уе^еіаге «рости» (давніше «оживляти, 
одухотворяти, посилювати»), пов’яза¬ 
ного з уе§еге «збуджувати, хвилювати», 
спорідненим з дінд. уа]аЬ «сила, швид¬ 
кість, змагання», двн. \уаскаг «жвавий», 
угаЬЬаг «тс.», гот. \уакап «не спати; 
пильнувати», двн. \уаЬЬоп, угаЬЬєп 
«тс.».— СІС 121—122; Шанский ЗСРЯ 
І 3, 35; \Уа1с1е—НоГт. II 741.— Пор. 
вегетаріанець. 

[ведлувати] «платити борг» Ж; — 
очевидно, пов’язане з п. ууєсііє «згідно, 
на підставі», \уес11и£ «тс.», які утвори¬ 
лися з прийменника \ує (уг), спорідне¬ 
ного з укр. в, у, і основ сії-, сіїи§- «дов¬ 
жина, довгий», споріднених з укр. дов¬ 
гий.— Впіскпег 606.— Див. ще дов¬ 
гий, у. 

[ведмежина] (бот.) «ожина, КиЬиа 
согуїіІоІіиБ» Пі, [ведміжйна] «тс.» Ж; — 
р. медвежьи ягоди, п. ст. тіебгупе- 
бгіпу, ч. тебуебісе, ст. песіуесіісе, пеб- 
уебіпу;—похідне утворення від вед¬ 
мідь; назва пояснюється тим, що вед¬ 
мідь дуже любить ці ягоди.— МасЬек 
Лш. Г05І1. 101 —102.— Див. ще ведмідь. 

ведмідь, [ведмедь' Пі, відьмідь Пі, 
медвідь ЖІ, ведмедйха, ведмедйця, Івед- 
межйха] «ведмедиця» Я, іведмедка, мед- 
ведиха Ж] «тс.», ведмеденя, ведмедча, 
ведмедятно, ведмежа, [медведча Ж, мед- 
вежа Ж, медвеженя ЖІ, ведмедина, вед¬ 
межина, [ведмежатина Я, медведина 
Ж, медвежинаЖ], ведмедник, ведмежат¬ 
ник, [медведяр] «той, що водить ведме¬ 
дя» Ж, [медвідник] «тс.» (?) Ж, [ведме¬ 
дят} «великий ведмідь», [медведйско, 
медведйще] «тс.» Ж, ведмедик «молодий 
ведмідь; іграшка; (ент.) вовчок, капус¬ 
тянка, ОгуІІоіаІра §гу11оіа!ра Б.; вид 
напою; [наливне колесо у млині]», вед¬ 
медько, * [медведик] «молодий ведмідь; 
зубчасте колесо у млині; гусінь мете¬ 
лика Еиргегіа егиса Ж», [ведмедка] «вид 
напою» Я, медведка (тех.), [ведмедівка] 
«фляжка-ведмідь у давніх мешканців 
України» Я, Іведмедчук] «молодий вед¬ 
мідь; (ент.) жук-олень, Бисапиз сегуиз 
Б.; (ент.) вовчок, капустянка Ж; (ент.) 
велика мурашка, Рогшіса ЬегсиІапеа 
Ж», [ведмедюк] «тс.», [медведюх] (ент.) 
«гусінь метелика Еиргегіа» Ж, [медвед- 
чук] «молодий ведмідь; (ент.) вовчок, ка¬ 
пустянка; цвіркун, СгуІІиз §гуІ1оіа1ра» 
Ж, Імедвідниця] «вид меча для полюван¬ 
ня на ведмедя»Ж, ведмедячий, ведмежий, 
[медведячий, медвежий, медведний ЖІ, 
[ведмедкуватий] «схожий на ведмедя, 
незграбний» Я, [ведмедьоватий] «тс.» 
Ж; — р- медведь, [ведмедь], бр. мядз- 
ведзь, др. медведь, п. піебгугіебг, [гпіе- 
сІ2\Уіе(І2], ч. тесіуесі, пебуесі, слц. теб- 
уесБ, вл. шїеб^'^бг, нл. т)а&м)ег, болг. 
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[медвед], м. медо «ведмедик», схв. мед¬ 
вед, слн. тебуеб, стел. мєдвіздь;— 
псл. шесіуесіь, утворене з основ *шесіи- 
та *ес1-, тобто «медоїд»; назва виникла 
як мисливський евфемізм або як вияв 
табу замість давньої назви шкідливої 
для бортників тварини іе. *гкро$, що 
збереглася в дінд. гкзаіі, гр. архтоє, 
лат. игаиз; зміна давнього показника 
и-основ (шесІи-) на приголосний в спри¬ 
яла пізнішій деетимологізації первіс¬ 
ного значення й пов’язуванню з уесіаіі 
«знати», через що медвідь часто спри¬ 
ймається як «тварина, що розуміється 
на меді»; укр. ведмідь, р. [ведмедь] утво¬ 
рилося внаслідок метатези компонентів 
мед-вІдь, мед-ведь.— Булаховський Мо- 
возн. 8 (1949), 46; 9 (1951), 73; Фасмер 
II 589; Преобр. І 519; Вгііскпег 360; 

Масіїек Е5ЛС 357—358; НоІиЬ— Кор. 
219; Бернштейн Очерк 1974, 267; Мі1<1. 
ЕШ 186.— Див. ще їсти, мед. 

[ведрик] (у сполученні щедрик-вед¬ 
рик)', — походження неясне; можливо, 
пов’язане з Іведро] «ясна погода», [вед- 
ряно\ «сонячно, зоряно, нехмарно»; в 
такому разі означає «той, що прийшов 
побажати доброї погоди на Новий рік, 
щоб був урожай»; може бути і резуль¬ 
татом видозміни форми бедрик у спо¬ 
лученні щедрик-бедрик після його 
деетимологізації. — Коломієць Мовозн. 
1967/3, 51—52; 1968/3, 45.— Див. ще 
ведро.— Пор. бедрик2. 

[ведро] «ясна погода Ж; видно, со¬ 
нячно, ясно, нехмарно Ва», [ведряно] 
«тс.» Ва; — р. ведро «сонячна погода», 
ДР. ведро, П. ЛУІОСІГО, \УІ^(ІГО, ч. УЄСІГО, 
вл. чу/есіго, нл. \У]асІго, болг. м. ведро, 
схв. в&дро, СЛН. УЄСІГО, СТСЛ. ведрії «яс¬ 
ний», ведро «ясно»; — псл. уесігь; — 
мабуть, споріднене з .двн. луеіаг «погода», 
нвн. АУегіег, англ. ллгеаіЬег «тс.»; існує 
також думка про зв’язок слов’янських 
форм з коренем *(з)у§сІ- «сушити, суши¬ 
тися», укр. в'янути і про походження 
германських форм від слов’янських 
(Масіїек Е5ЛС 681), як і протилежна 
думка про запозичення слов’янських 
форм з прагерманської мови (Мартьінов 
Сл.-герм. взаимод. 56—58).— Шанский 
ЗСРЯ І 3, 84; Фасмер І 284; Преобр. І 

69; Вгііскпег 622—623; НоІиЬ—Кор. 410; 
БЕР І 127—128; Зкок III 572; К1и§е— 
Міігка 857; Рокогпу 81—82. 

вежа «башта; [в’язниця; віз; хата]» 
Г, Ж, [веза] «башта, в’язниця» Пі, [ве- 
жастий] «у формі вежі» Ж, [вежній] 
«сторож вежі» Я, [вежовий]; — р. [вежа] 
«палатка, юрта, башта, кибитка», бр. 
вежа «башта, купол», др. в’Ьжа «шатро, 
кибитка, башта», п. угіега, ч. уєй, слц. 
уега, вл. уч'ейа, нл. \у]ага, )ага «буди¬ 
нок», слн. уега «сіни, передня»; — псл. 
*уега<*уе2_)а «будинок, віз на колесах 
або полозах», споріднене з уегд «везу», 
уогь «віз»; наявність е замість очікува¬ 
ного і в українській мові дає підставу 
вважати це слово запозиченням з поль¬ 
ської мови; виведення псл. уега з *у£з-]а 
«будинок» (Мартьінов Рус. и сл. язьїкозн. 
191) викликає сумнів; зіставлення з двн. 
зіуеі§е (нвн. 8сЬ\уеі§е, ЗсЬ\уаІ£е) «ско¬ 
тарня, обора» (Масіїек ЕЗЛС 688) непе¬ 
реконливе.— Фасмер І 285; ШскЬагсІі 
111; Преобр. І 107; Потебня РФВ З, 
177; Вгііскпег 619.— Див. ще везти. 

[вежнйця (гладка)] (бот.) «пужник го¬ 
лий, Тиггіііз §1аЬга Б.»;— р. [вежечка 
гладкая], бр. вежавіца, ч. уегепка,уегоика 
«тс.»; — очевидно, калька латинської 
наукової назви, похідної від Іиггіз «ве¬ 
жа», або н. Тигткгаиі; (букв, «веж- 
ний бур’ян»), що пояснюється подіб¬ 
ністю рослини, покритої стручками й 
квітками, до вежі (Нейштадт 281—282) 
або тим, що вона росте іноді на вежах 
і руїнах (Масіїек Лт. гозії. 68).— Див. 
ще вежа. 

везтй Г, Ж, візникувати, возити, 
возитися «довго, безрезультатно займа¬ 
тися», [возькатися] «тс.» Я, везіння, 
везучість, віз, [візнйй] «візник» Я, віз- 
нйк, [візникаІ, візнйця, візництво, віз¬ 
ничий, [вбзчик], [возарня] «приміщення 
для возів», возівня, [возовня, возярка] 
«тс.», возій, [возільник], возний (іст.), 
[вознйця], возове «вид ■ податку», [возо- 
вий] «їздовий», возовйк, возовиця «період 
звезення скошеного хліба», [возувень] 
«дно воза» Я, везучий «який добре везе; 
якому щастить», вивіз, [вйвозець] «той, що 
вивозить що-небудь» Я, [вивознйй] (у 
виразі вивозні воли «пара сильних во- 
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лів») Ж, відвіз Г, Ж, довіз, завіз Г, Ж, 
завізнйк, завізно «багато навезено» (у мли¬ 
ні), [завізкувато] «тс.» Я, завозити «за¬ 
бруднити», завожений «брудний», [за- 
провізне] «плата за проїзд» Ж, [звезти1 
«вдарити» Ж, Ме, [звозити] «тс.» Ж, 
[звожай] «возовиця» Ж, І навіз] «гній; 
великий привіз» Ж, [навозайка] «не пов¬ 
ністю навантажений віз» Ж, [навдзний] 
«гнойовий» Ж, [навдзник] Ж, обвіз, пере¬ 
віз, перевізний (у т. ч. «транспортабель¬ 
ний»), [перевізне] «гроші за проїзд», 
перевізник СУМ, Ж, [перевізник] Ж, 
[перевоза] «переправа», [перевдзець] «пе¬ 
ревізник», [перевдзини] «перевезення, 
переселення» Ж, Іперевозбвий] «тран¬ 
зитний» Ж, повіз (заст.) «екіпаж», [по¬ 
возі «обов’язок їхати чи везти» Ж, 
повозка «візок», [повбзнеї «мито з воза», 
[повозник] «візник» Ж, [повозовий (кінь)] 
«упряжний» Ж, привіз УРС, Ж, \при- 
вознйй, привоздвий1 Ж, увезення, увіз 
«імпорт», [увіз] «глибокий хід, балка, 
вузький прохід» Ж, узвіз «підйом»; — 
р. везтй, бр. везці, др. везти, п. шіегс, 
Ч. УЄ2ІІ, СЛЦ. УІЄ2І', ВЛ. \У]Є2С, НЛ. Уг|а2С, 

болг. веза, м. вози, схв. возити, слн. 
УЄ5ІІ, стел, еезж, вести; — ПСЛ. УЄ2ІІ, 

У02ІІІ; — споріднене з лит, уейіі «везти», 
лтс. УЄ2ШП5 «віз, вантаж», двн. \уе§ап, 
текап «рухатися», \уа§а «вага», нвн. 
Ше£ «дорога», гот. £а\уі§ап «трясти, ру¬ 
хати», лат. уєйо «везу», гр. 070? «віз», 
алб. у]'еіЬ «краду», сперс. уабиііап, 
уагііап «їхати, втікати», ав. уагаііі 
«везе, їде», дінд. уайаіі «везе»; іє. *ие§Ь- 
«рухати, тягнути, їхати».— Шанский 
ЗСРЯ І 3, 39; Фасмер І 286; Преобр. 
І 70; ЗСБМ II 80—81; Вгйскпег 619; 

МасЬек ЕЗіС, 688; 5кок III 581—582; 
Шаібе—Ноїт. II 742; Тгаиїтапп 356; 
Рокоту 1118—1120.— Пор. весло. 

[везяти] «мазати глиною; витирати 
щось брудною ганчіркою» Па, [везькати] 
«лизати»; — можливо, пов’язане з вез¬ 
ти, возити (завозйти «забруднити»); пор. 
також бр. вЬдзгаць «бруднити».— Пор. 
вазюкати, вацькати. 

Векла — див. Текля. 

вексель; — р. вексель, бр. взкеаль, 
п. чуекзеї, болг. вексел; — пізнє запо¬ 
зичення з німецької мови, очевидно, че¬ 

рез російське й польське посередниц¬ 
тво; н. \УесЬзе1 «вексель, обмін» утво¬ 
рилося за допомогою суфікса -зіа- від 
тієї самої основи, що й нвн. \уеісйеп 
«ухилятися, поступатися місцем», спо¬ 
рідненої з лат. уісез «зміна, взаємність»,, 
дінд. уцаїе «тремтить, утікає».— СІС 
122; Шелудько 25; Шанский ЗСРЯ І З, 
40; Фасмер І 287; Вгйскпег 606; КІи§е— 
Міігка 843; Раиі Б\УЬ. І 725. 

вектор — р. болг. схв. вектор, бр. 
вектар, п. вл. у/екіог, ч. слц. уекіог; — 
запозичення з латинської мови; лат. 
уесіог «носій, пасажир, вершник» через 
проміжну форму уесіо «несу, везу» по¬ 
ходить від уеЬо «їду, веду, несу», спо¬ 
рідненого з псл. уегіі, укр. везтй.— 
Таїсіє—Ноїт. II 742.— Див. ще везти. 

[векша] «білка» Ж; — р. бр. діал. 
векша, др. вікьша, вікша, векша «білка; 
грошова одиниця»; — походження не¬ 
ясне; мабуть, дуже раннє запозичення 
з фінно-угорських або тюркських (чу¬ 
васька) мов (Фасмер—Трубачев І 287); 
пов’язування з перс, уезак «руда ли¬ 
сиця» (Мікі. Е\М 389; Горяев 42; Пре¬ 
обр. І 70) необгрунтоване; припущення 
(Фасмер І 287) про зв’язок з р. віко, 
веко непереконливе; сумнівне пояснення 
(Соболевский РФВ 66, 343; Ильинский 
ИОРЯС 20/4, 185) як демінутива від 
віверица.— ЗСБМ II 82. 

веле- (перший компонент складних 
слів для підкреслення збільшеної ознаки 
з архаїзовано-патетичним відтінком: ве¬ 
лелюдний, велемовний, велемудрий і т. 
ін.); — р. др. болг. м. веле-, бр. веля-, 
п. УПЄІО-, \УІЄІЄ, ч. уеіє-, уєіє, слц. УЄІ-, 
УЄІО, вл. НЛ. ТУІЄІЄ-, ду]е1е, схв. веле-, 
слн. уеіе-;— псл. уеіе-, пов’язане з уєіь- 

(-]ь) «великий», спорідненим з велйкий, 
вельми та ін.— Фасмер І 288; Преобр. І 
70; БЕР І 131.— Див. ще велйкий. 

[велебний] «достойний, гідний; пре¬ 
подобний» Ж, велебіє «преподобіє» Бі, 
вельбйти (заст.) «величати» Бі, ст. велеб- 
ного (1361); — бр. ст. велебньїй «хвалеб¬ 
ний, преподобний»; — запозичення з 
польської мови; п. шіеІеЬпу «преподоб¬ 
ний», як і ч. слц. уеІеЬпу «величний, 
преподобний», походить від *’\УІе1Ьа, по¬ 
в’язаного З *УПЄІІ «великий», псл. 
уе1ь]ь «тс.».— Тимч. 205; РісЬЬагсИ 110; 
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вележйрувати велйкий 

Вгйскпег 616; 2аг§Ьа ДР 41/1, 5.— Див. 
ще веле-, велйкий. 

[вележйрувати] «розкошувати», [ве- 
лижйрувати] «тс.» Ж; — складне слово, 
перша частина якого веле- «багато, дуже» 
підсилює значення другої [жирувати] 
«розкошувати».— Див. ще веле-, жир1. 

ведень «сорт цупкого паперу високої 
якості»; — р. ведень, бр. веленеви, п.у/е- 
Ііп, ч. уеііп, болг. велен\ — запозичення 
з французької мови; фр. уеііп «тонкий 
пергамент, ведень, веленевий» (букв, 
«телячий») походить від лат. уііиііпиз 
«телячий», пов’язаного з уііиіиз «теля»; 
виводиться також (БаигаІ 742) від фр. 
ст. уеі, уееі (фр. уеаи) «теля», джерелом 
якого є лат. уііиіиз «тс.».-^ СІС 122; 
ШанскиЙ ЗСРЯ І 3, 41; ССРЛЯ 2, 134; 
Оаті1І5сЬе§ 886.— Див. ще ватуйка. 

[велерйба] «кит» Я, [великорйб] Ж» 
ст. велериб-є (XVII ст.); — бр. Івелериб] 
«тс.»; — запозичення з польської мови; 
п. УчеІогуЬ, як і ч. уеІгуЬа, ст. уеІгуЬ, 
слц. уеІ'гуЬа, вл. нл. ^еІгуЬа, скла¬ 
дається з основ \уіє1о- «великий» і гуЬ- 
«риба»; назву дано тоді, коли китів вва¬ 
жали рибами.— Тимч. 206; ЗСБМ II 82; 

Вгйскпег 616; МасЬек ЕЗДС 683.—Див. 
ще веле-, риба. 

Велес — див. Волос, 
велет, велетень, [велит Ж. велитень 

Ж, ведень Я, велетка, велетній ЖІ, 
•велетенський, [велйнний] «дуже вели¬ 
кий» Ж, [велйтський] Ж;—р. [велет, 
вблот], бр. вблат «богатир», др. во¬ 
лоте; — загальноприйнятої етимології 
не має; можливо, пов’язане з стел, еї- 
лии, укр. велйкий (Вгііскпег АІЗІРЬ 42, 
138); зіставлялося з слат. УеІеіаЬі, на¬ 
звою західнослов’янського племені у 
Мекленбурзі (Мікі. Е\У 394, за Шафа- 
риком), з лат. уаІЄге «бути сильним» 
(\Уа1сіе — Ноїт. II 464; Ріск І 541), з 
дірл. ПаііЬ «володіння» (ЗсЬасЬтаіотс 
АІЗІРЬ 33, 87—89), з псл. *уо1сШ «воло¬ 
діти», лит. уеісіеіі «тс.», уаісіуіі «керува¬ 
ти» (Критенко Вступ 520) та Ін.— Фас- 
мер І 288; ЗСБМ II 189. 

[велиґати] «проводити час, байдику¬ 
вати, лінуватися» Я, [провелиґати] Я;— 
запозичення з польської мови; п. [уга1§- 
§ас зі§ (\уаїу§ас зі§)] «волочитися, швен¬ 

дяти» пов’язується з у/аі «морська хви¬ 
ля», \уа1іс зі§ «валитися».— Вгйскпег 
599.— Див. ще валити. Пор. валанда¬ 
тися. 

велий — див. велйкий. 
Великдень «свято воскресіння Хрис- 

та», [велйкодень], [великбдниця] «суво¬ 
рий піст за три дні до великодня» Ж, 
[великдденний] Я, великодній', — р. ве- 
лйкдень, болг. велйкден, м. Велигден, 
схв. велигдйн, стел, великі* дьиь; — 
калька гр. рє^аХт] тцціра букв, «вели¬ 
кий день»; пор. п. упеІкапос «Великдень», 
ч. уеіікопосе, уеікопос, слц. Уеіка пос 
«тс.», букв, «велика ніч».— Фасмер І 
288; Срезн. І 236; Зкок III 573.— Див. 
ще велйкий, день. 

велйкий, [велий], [великенний КІМ, 
великбнний Пі], великуватий, величез¬ 
ний, величенний, величенький, [велицюз- 
ний Ж, велицьбзний ЖІ, [великуватка] 
«чимала; старша» Я, величавий, [вели- 
чайний] «хвастовитий» Ж, величальний, 
величний, [велико] «дуже багато, сильно» 
Г, Ж, Івельо] «багато» Ж, Івелеч] «щось 
дуже велике» Ж, [велйчень] «тс.» Ж, [ве¬ 
ликая] «велетень» Ж, [велйкнї] «велетні» 
Я, [великдон] «велетень» Я, [велиґдан] 
«тс.» Ж, велич, [величайко] «хвалько» 
Ж, Я, [велйчество] Ж, величина, вели¬ 
чінь, [велйчник] «шанувальник» Я, ве¬ 
личність, величчя, величати, [величйти] 
Ж, [ддвеликий] «підліток», завелйкий, 
[завеличатися] «запишатися», звеличати 
«вихваляти», звелйчувати «тс.», [повели- 
чйти] «зробити більшим, ніж треба»;— 
р. велйкий, бр. вялікі, др. велика, п. \уїє1- 
кі, ч. уеііку, увіку1, слц. уеііку, 
уеГку, вл. тіікі, болг. велйк, м. 
велик, схв. велиш, слн. уеіік, стел, 
великі*; — псл. *ує1ь]ь «міцний, силь¬ 
ний, могутній», уеіікь; — споріднене з 
тох. А уші «князь, цар», тох. В чуаіо 
«тс.», дуаіке «тривалий», гр. РаАде «до¬ 
сить, достатньо», єїХсй, єІХіїл «тисну», 
лат. уаІЕге «бути сильним», уаіібиз 
«сильний» і, можливо, з укр. веліти, 
воля; уеіікь вважається формою зай¬ 
менникового походження, як і коїікь, 
іоіікь, ]е1ікь (Ильинский Прасл. гр. 
423), або пояснюється як утворення за 
аналогією до високий, глибокий, далекий, 
широкий, тобто прикметників, що озна- 
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великорос вельвет 

чають розміри (МасЬек Е5.ІС 682); іе. 
*ие!-/ио1- «давити, оточувати; велика 
кількість».— Шанский ЗСРЯ І 3, 42; 
Фасмер—Трубачев І 289; Преобр. І 71; 
Вгйскпег 616; НоІиЬ—Кор. 411; БЕР 
І 131; Зкок III 573; Мікі. Е\У 678; Вй§а 
КК II 648; Рокоту 1138. 

великорос, великорус, Великоросія, 
великоруський; — р. великорус, велико¬ 
росе, бр. велікарус, п. Шіеікогш, ч. Уеі- 
когиз, слц. УеГкогиз, болг. великорусин, 
слн. Уеіікогиз; — складне слово, утво¬ 
рене з компонентів велйкий і Росія, 
як калька гр. Мє^аЯт) ‘Рсоаоча «велика 
Росія» (Московська держава), на від¬ 
міну від Міхра ‘Рсостстіа «мала Росія» 
(Україна); назви виникли в канцеля¬ 
рії константинопольського патріарха у 
XIV ст. для розрізнення православних 
українських і московських земель.— 
Шанский ЗСРЯ І 3, 43; Фасмер І 289,— 
Див. ще великий, Росія.— Пор. мало- 
РУС- 

веліти, велйтель, веління, повелй- 
тель; — р. велеть, др. велЬти, п. ч/іе- 
ііс, ч. уеіеіі «командувати», слц. уеііі' 
«тс.», болг. [веля] «кажу, говорю», м. 
вели, схв. велим «тс.», слн. уеіеіі, стел, 
велфти; — псл. уеіеіі; — споріднене з 
лит. уеііі «бажати, дозволяти», гот. 
\Д]]ап «хотіти», нвн. угоііеп, днн. \уі1- 

Ііип «тс.», лат. уеіо . «хочу», гр. ІЯбораї 
«тс.», ав. У9Г9ПІО «вибирає собі», дінд. 
УГПЙІІ (угшіє) «тс.» від уаг- «вибирати, 
віддавати перевагу»; іє *уе1-/у1- «хо¬ 
тіти».-— Шанский ЗСРЯ І 3, 41; Фасмер 
І 288; МасЬек ЕЗЛС 682; БЕР І 133; 
Зкок III 573—574; Абаев ИЗСОЯ І 
248, 442; Ргізк І 485; Тгаиішапп 348; 
Ргаепкеї 1220; Рокогпу 1137.— Пор. ве¬ 
ликий, воля. 

велосипед, велосипедйст; — р. болг. 
м. велосипед, бр. веласіпед, ч. уеіосіресі, 
слц. уеіосіресі, схв. велосипед', — запо¬ 
зичено з французької мови, можливо, 
через російську; фр, уеіосіребе (букв, 
«швидкими ногами») було утворене у 
Франції на початку XIX ст. з лат. 
УЄІ0Х, УЄІ0СІ5 «швидкий», похідного від 
уеііо «везти, їхцти» (через проміжну 
форму *ие£-5Іо-з «той, що від’їжджає», 
споріднену з укр. весло), і рез, ребіз 

«нога», спорідненого з дінд. расі «нога», 
ав. раб- «тс.», можливо, з укр. пішки, 
піший, падати.— СІС 122; Шанский 
ЗСРЯ І 3, 45; Фасмер І 289; ССРЛЯ 2, 
152; Баигаі 743; НоІиЬ—Буег 504; БЕР 
І 132; АУаІбе—Ноїш. 11 293—295,742.— 
Див. ще везти, весло, піший. 

велюр; — р. бр. велюр, ч. уеіиг, 
слц. слн. уеійг, болг. велур, м, велур, 
схв. велур; — запозичення з французь¬ 
кої мови; фр. уе1оигз<ст. уе1оиз<пров. 
ст. уеіоз відповідає лат. уіііозиз «покри¬ 
тий вовною, кошлатий», похідному від 
уіііиз «вовна, руно, ворса», що є резуль¬ 
татом видозміни форми уеііш «руно, 
вовняна пряжа», пов’язаної з Іапа «вов¬ 
на», спорідненим з гр. Щхос, (дор. Яа- 
тод) «вовна», лит. уііпа «волосина», псл. 
*уь]па, укр. вовна.— СІС 123; Баигаї 
743; Кіеіп 1696; АУаІгіе—Ноїш. II 791, 
745.— Див. ще вовна. 

[вельбіб] «сорт великого бобу»; — 
складне слово, утворене з компонентів 
веле- (>вель-) і біб.— Див. ще веле-, 
біб.— Пор. велерйба, вельґий. 

вельбот; — р. бр. вельбот, п. ууєі- 
Ьоі, болг. велбот; — запозичення з ан¬ 
глійської мови; англ. У/Ьаіе-Ьоаі: «кито¬ 
бійне судно» утворено з іменників уфаіе 
«кит», спорідненого з нвн. У/а1, дісл. 
Ьуаіг «тс.», можливо, також прус, ка- 
Ііз «сом», лат. зуиаіиз (вид великої мор¬ 
ської риби), і Ьоаі «судно, човен».— 
СІС 123; Шанский ЗСРЯ І 3, 45; Фас¬ 
мер І 289; РЧДБЕ 135; КІеІп 1738.— 
Див. ще бот. 

[вельбучитися) «пишатися, чвани¬ 
тися», [вельбучний] «поважний, знатний, 
чванькуватий»; — неясне; можливо, 
складне слово, утворене з компо¬ 
нентів веле- «багато, дуже» і бучнйй 
(див.). 

вельвет (вид тканини), вельветйн; — 
р. бр. вельвет, п. \уеім^е(, ч. уєіуєі, слц. 
уєіуєіїп, уєіуєіоп, болг. схв. велвет; — 
запозичено з англійської мови, мож¬ 
ливо, через російську й польську; англ. 
уєіуєі «оксамит», сангл. уеіиеі, уе1\уе! 
походить від пізньолат. уеііиеіит, яке 
через слат. *уі1Ш1и5 «волохатий» зводи¬ 
ться до лат. уіііиз «волосся».— СІС 123; 
Шанский ЗСРЯ І 3, 45—46; 31. тууг. 

347 



вельґий венеричний 

оЬсусЬ 802; Кіеіп 1696.— Див. ще 
велюр, вовна. 

[вельґий] «великий» ВеБ, [великий] 
«тс.» Пі, [вельґан] «великий льон» 
ВеБ;—запозичення з польської мови; 
п. [\уієі£і] «великий» є діалектним варі¬ 
антом до упеїкі «тс.», спорідненого з укр. 
велйкий.— Вгйскпег 616.— Див. ще ве- 
ЛЙКИЙ. 

[вельґоґор] (бот.) «горох, Різиш гпас- 
госагриш Б.»; — очевидно, складне сло¬ 
во, утворене з веле- \\ґоґорний «гордий» 
(див.). 

[вельмакі (бот.) «вид дерева, з кори 
якого плетуть ликові постоли» Я; — 
очевидно, народно-розмовний варіант 
слова [ільмак, ільм'як] «берест»; кора 
й молоді пагони береста широко вико¬ 
ристовувалися в кустарних промис¬ 
лах.— Див. ще ільм, льом. 

вельми «дуже» Г, Бі, [вельмий] «вели¬ 
кий»; — р. вельми,, бр. вельмі, др. вель¬ 
ми, велми, П. УПЄІГПІ, ч. уєіші, слц. 
уеГті, схв. ведма, стел, вельми; — псл. 
*уеіьті, первісно форма орудн. в. мн. 
прикметника *уе1ь «великий» > стел, 
велші, укр. велйкий; в українській мові 
цей прислівник (із збереженням голос¬ 
ного е без переходу в і в новозакритому 
складі) не успадкований з давньоруської 
мови, а поширився під впливом поль¬ 
ської.— Львов УМШ 1955/6, 70—72; 
Шанский ЗСРЯ І 3, 46; Фасмер—Труба- 
чев І 289; ЗСБМ II 82; Вгйскпег 616; 
Мікі. Е\\/ 378.—Див. ще велйкий.— Пор. 
веле-, велебний, велет. 

вельможа, вельможество, вельмож¬ 
ність, [вельможанка] Ж, вельможний;— 
р. вельможа, бр. вяльмбжа, др. вель¬ 
можа, вьлможа, вльможа, п. мпеї- 
шога, ч. УЄІШ02, слц. уеГшог, болг. 
велмджа, м. велможа, схв. велможа, 
слн. уеїтог, стел, вельможа, вел- 
мджії.;—псл. *уе1ь-то2а, *уе1ь-то2ь 
«велика сила, міць; можновладець»; ут¬ 
ворене з короткого прикметника *уе1ь 
«великий» та іменника *тога (<*то§-]а) 
«сила», похідного від *то§іі «могти»; 
внаслідок пізнішої контамінації із сло¬ 
вом тргь «муж» набуло значення «ве¬ 
ликий муж»; в українській мові слово 
могло бути підтримане польським впли¬ 

вом.— Шанский ЗСРЯ І 3, 46—47; 
Фасмер І 290; Преобр. 171; ЗСБМ II ЗОЇ; 
Вгйскпег 616; НоІиЬ—Кор. 411; БЕР І 
132; Рийпіскі БР 2, 116; Мозгупзкі Р2ЛР 
243, 254.— Див. ще велйкий, могтй.— 
Пор. веле-, велебний. 

вельо — див. велйкий. 
вена, венозний; — р. бр. болг. м. 

схв. вена, п. вл. туепа, ч. слц. слн. 
уепа; — запозичення з латинської мо¬ 
ви; лат. уепа «вена, жила» певної етимо¬ 
логії не має.— СІС 123; Шанский ЗСРЯ 
I 3, 47; НйШ-^огІк 15; АУаІсІе—Ноїт. 
II 746. 

венгерець, [венгерь] Я, венгерка 
(в т. ч. «танок; куртка; слива»); — 
р. венгр, венгбрец, бр. венгіращ — запо¬ 
зичення з польської мови; п. М^іег, 
\У§£ггуп закономірно відповідає укр. 
угр, угорець.— РісЬЬагсІІ 110; Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 3, 47—48; Фасмер—Труба- 
чев І 290; Преобр. І 71; Вгйскпег 609; 
Мікі. ЕШ 223.— Див. ще угорець. 

[венґир] «гар від люльки»; — похо¬ 
дження неясне; можливо, пов’язане з п. 
чу§§іе1 «вугіль» або чу§§агек «невеликий 
душник у печі для збирання сажі»; 
може бути зіставлене також із циг. 
вангар «вугілля». 

[венґір] «худа, сліпа й глуха люди¬ 
на» Я; — можливо, пов’язане з [венгер] 
«угорець», оскільки угорці часто були 
мандрівними крамарями і могли спри¬ 
йматися як старці, жебраки. 

[венґрина] «личинки солітера у м’ясі 
свиней» ВеЛ; — запозичення з поль¬ 
ської мови; п. ту^ггупа (у^ггуса) «хво¬ 
роба свиней, спричинювана личинками 
солітера», похідне від \у^£г «вугор; солі¬ 
тер», спорідненого з укр. вугор2 (див.), 

вендровати — див. мандрувати. 
Венедйкт, ст. Венедікт'ь (1627); — 

р. болг. Венедйкт, бр. Венядзікт, стел. 
Еемідик-кт-ь, Бешдик’ьт'ь;— через ста¬ 
рослов’янську мову запозичено з грець¬ 
кої; сгр. Вєує6іхто£ походить від лат. 
Вепесіісіиз.— Див. ще Венедйкт. 

венерйчний; — р. венерйческий, бр. 
венерйчньї, п. туепегусгпу, ч. слц. уепе- 
гіску, болг. венерйчески, венерйчен, м. се¬ 
не рйчен, схв. венеричан, слн. уепегі- 
сеп; — очевидно, запозичено з німець¬ 
кої мови, можливо, через російську. 
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венети вепр 

в якій засвідчене на початку XVIII ст.; 
н. уепегізсЬ походить від фр. уепегіеп, 
джерелом якого є лат. уепегіиз «любов¬ 
ний», похідне від Уепиз «богиня кохан¬ 
ня», спорідненого з дінд. уапаз- «бажан¬ 
ня, ласка», уапаіі, уапоіі «бажає, лю¬ 
бить, перемагає», ав. уапаііі «перемагає, 
бажає», двн. чуіпі «друг», дангл. \уупп 
«блаженство», двн. тіппіа «тс.», дісл. 
упсіе, ипа «задоволення, розвага», гот. 
тіпап «радіти», двн. угопеп «жити, бути, 
залишатися», днн. тіпоп, дангл. \уч- 
піап «тс.».— Шанский ЗСРЯ І З, 49; 
Баигаі 744; ЛЛ/аІсіе—Ноігп. II 752—753. 

венети «слов’янські племена між Ель¬ 
бою і Дніпром на рубежі нашої ери», 
венеди «тс.»; — р. бр. венети, венеди, 
п. \Уепеіо\УІе, \Уєпє(Іо\уіє, ч. Уепеіоуе, 
Уєпєсіоує, Уепесіі; — поширена в дав¬ 
ній Європі етнічна назва, перенесена 
сусідніми народами на слов’ян; пор. 
н. \¥іпсіеп «слов’яни (зокрема, лужи¬ 
чани)», \УепсІеп «тс.», фін. уепаіа «ро¬ 
сіянин», ест. уепе «тс.», лат. Уепеіі 
(назва провінції на північ від Адріа- 
тичного моря, звідки назва міста Вене¬ 
ції; назва провінції в галльській Аре- 
моріці, звідки фр. Уепсіее); найбільш 
вірогідною є думка про кельтське похо¬ 
дження назви; пов’язання її з назвою 
анти викликає сумнів.— Филин Образ, 
яз. 52—54; РозропсІ Р51 26/1, 25—26; 
Мозгупзкі Р7.3Р 269—271. 

[венжі] «змійовик, холодильник у 
вигляді спіралеподібної труби» Ме; — 
запозичення з польської мови; п. \у§2е 
є формою множини іменника ущг «вуж», 
спорідненого з укр. вуж (див.). 

вензель, ст. вензель (XVIII ст.); — 
р. бр. вензель, болг. вензел; — запози¬ 
чення з польської мови; п. \у§геї «вузол» 
є прямим відповідником до укр. вузол.— 
СІС 123; Шанский ЗСРЯ І 3, 50; Фас- 
мер І 291; Преобр. І 71.— Див. ще вузол. 

Веніамін, [Венжик, Бенжик1 Бі, ст. 
Веніамініі (1627); — р. Вениамйн, 
бр. Веньямін, др. ВеньаминТ), ч. слц. 
вл. Веп]атіп, м. Вен]'амин, слн. Веп]а- 
тіп, стел. Еемьимиггь; — через старо¬ 
слов’янську мову запозичено з грецької; 
гр. ВєтіаріУ походить від гебр. Веп-Ла- 
шіп, що тлумачиться як «син правої 

руки» (очевидно, в розумінні «син коха¬ 
ної дружини, улюблений син»), «син 
днів» та ін.— Сл. вл. імен 203; Беринда 
376; Петровский 72—73; Илчев 106; 
Сезепіиз 116. 

[вентер] «ятір», Шнтір Мо,вінтєр Дз, 
вентєр Дзі «тс.», [вінтірчик] «рибалка, 
який ловить рибу ятерами» Мо, [він- 
терний1 Дз; — р. вентерь, [вентель, 
ветер, ветиль, витйль], бр. венцер, 
п. \уі§сієг2, \уі§сєг2, \УІ§сіогка «вер¬ 
ша»; — запозичене з литовської мови, 
можливо, через польську або білоруську; 
лит. уепіегіз «ятір», лтс. уепіегіз «тс.» 
зводяться до прабалтійського *уепіе 
«прут», яке зіставляється з лтс. уіеіе 
«тс.».— РісЬЬапІі 121; Фасмер І 292; 
Преобр. І 72; Горяев 43; Карский РФВ 
49, 18; ЗСБМII 83; Вгйскпег620; Лаучю- 
теВЯ 1972/3, 102, 104; Вй§а РР II 324— 
325, 648; Ргаепкеї 1223—1224.— Пор. 
в’ятір, ятір. 

вентилювати, вентилятор, вентиля¬ 
ція; — р. вентилйровать, бр. вентилі- 
раваць, п. \Уепіу1о\уас, ч. уепШоуаіі, 
слц. уепіііоуаі', вл. \Уепіі1аіог, болг. 
вентилйрам, м. вентилйра, схв. венти- 
лйрати, слн. уепіііаіог; — очевидно, за¬ 
позичення з французької мови; фр. 
уепіііег «вентилювати», уепіііаіеиг, уеп- 
іііаііоп утворені від лат. уепіііо «ма¬ 
хаю, розмахую, вію», похідного від уеп- 
іиз «вітер», спорідненого з дінд. уаіі, 
уауаіі «віє, дме», ав. уаіа «вітер», гот. 
уіпсіз «тс.»,"псл. уе)а1і, уеігь, укр. 
віяти, вітер.— СІС 123; Шанский ЗСРЯ 
І 3, 51—52; У/аМе—Ноігп. II 751— 
752.— Див. ще віяти. 

[вепетя] «дурна жінка» Я, Ілепетя] 
«тс.»; — очевидно, пов’язане з лепетати 
(див.). 

вепр, [вепер\ Г, Ж, веприк, веприна, 
[вепровйна] Ж; — Р- вепрь, бр. вяпрук, 
[вепер], др. вепрь, п. чуіергг, ч. уерг, 
слц. уерог, уерег, вл. \у]‘арг, нл. Іарз, 
полаб. уірг, болг. віп7>р, м. вепар, схв. 
вепар, слн. уерег, стел, вепр-к; — псл. 
уергь; — споріднене з лит. Уергіаі 
(топонім), лтс. уергіз, «кастрований ка¬ 
бан» (можливо, запозичене з російської 
мови), двн. еЬиг, нвн. ЕЬег «тс.», лат. 
арег «вепр», дінд. уараіі «виділяє сім’я». 
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веприна вербена 

які, очевидно, зводяться до двох індо¬ 
європейських основ *иерго- і *ерго-; 
Брандт (РФВ 25, 213) пов’язує з лат. 
уергЄз, уергіз «терновий кущ», звідки 
вепр первісно мало означати «колючий, 
щетинистий».— Шанский ЗСРЯ І 3, 53; 
Фасмер І 292; Преобр. І 72; ЗСБМ II 

83, 301- 302; Вгііскпег 617; МасЬек Е$лС. 
683—684; БЕР І 134; 5кок III 576; 
Бернштейн Очерк 1974, 270—271; Мікі. 
Е1^ 381; Тгаиітапп 351; Вй§а РР II 
648; Л\7а1сіе—Ноїт. І 56. 

[веприна] (бот.) «агрус, РіЬез §гоззи- 
Іагіа Б.; ягода агрусу», [ваприна] «агрус» 
Мак, \вепривник Мак, вепринник, верпи- 
на Мак] «тс.», [веприняк\ «вино з агрусу» 
Мак, [опрена) «агрус» Мак, [оприка Мак, 
опрйни, оприня Мак, япрйни Л] «тс.»;— 
п. Буіерггупу, уперггкі] «тс.»; — назви 
пов’язані з вепр; мотивуються тим, що 
плоди цієї рослини щетинисті, як шкіра 
вепра; пор. слц. Ьгауіепку «агрус» від 
Ьгау «вепр» або ч. сЬІирка «агрус» від 
сЬІир «шерстина», згзіка «агрус» від 
згзі «шерсть».— МасЬек ,1т. гозії. 98— 
99.— Див. ще вепр. 

[вепринець] (бот.) «поросинець, Нуро- 
сНоегіз Б.» Мак; — п. шерггупіес 
«тс.»; — похідне утворення від вепр або 
запозичення з польської мови; мотива¬ 
ція назви не зовсім ясна; пор. інші на¬ 
зви цієї рослини: укр. поросинець, [сви- 
нушник, свиняча капуста], р, поросят¬ 
ник, п. ргозіепісгпік, ч. ргазеіпїк, слц. 
ргазаіпік, схв. [свин?ак], слн'. зуіп]'ек, 
н. Регкеїкгаиі, Зсіпуеіпзаіаі; можливо, 
всі назви є кальками слат. рогсеїііа, 
що відбиває гр. олохоїрїе, утворене 
з прийменника олю «під» та іменника 
%оїрод «порося».— Вісюліна — Клоков 
321; Анненков 173; МасЬек Лт. гозії. 
234; СимоновиЬ 243.— Див. ще вепр.— 
Пор. поросинець. 

веранда; — р. бр. болг. м. веранда, 
п. вл. уегапсіа, ч. слц. уегапсіа, схв. 
веранда, слн. уегапсіа; — запозичено, 
мабуть, через російське посередництво 
з англійської мови; англ. УегапсІа(Ь) 
«критий балкон» походить з Індійської 
мови, в яку потрапило з португальської; 
етимологія порт, уагапсіа непевна; ви¬ 
водилось від лат. уага «роздвоєна жер¬ 

дина» (Зкеаі 688) або вважалось запози¬ 
ченням із санскриту і перської мови.— 
СІС 123; Шанский ЗСРЯ І 3, 54; Но- 
ІиЬ—Буег 504; Кіеіп 1699; Баигаі 745; 
(Затії 1зсЬе£ 888. 

верба (бот.) «Заііх Б.», вербина, [вер- 
бйнець\ «лоза», вербйця, [вербин] «вербна 
неділя Г; мороз під вербну неділю Ж», 
[вербівка] «посудина з верби» Ж, Іверб- 
лянкй] «яблука на вербі щеплені» ВеБ, 
[вербляниця] «час, коли цвітуть верби», 
[вербниця] «тс.; вербна неділя», верб¬ 
ник, вербняк, Івербняжок1 «вербняк» Ж» 
[вербовйна] «вербоцвітні» Ж, [вербдв'я] 
«верби», верб'я, [верб'як] «шашіль, Соз- 
зиз 1і§пірегсІа» Ж, Іверб’янка] (ент.) 
«аромія мускусна (?), СегатЬух тозсЬа- 
іиз (Аготіа тозсЬаіа Б.?)» Ж, вербний, 
вербовий, [заверба] «вид верби» Ж, Іза- 
вербник, завербок] «тс.» Ж; — Р- верба, 
бр. вярба, др. вьрба, п. \УІеггЬа, ч. УгЬа, 
слц. слн. угЬа, вл. нл. \у)'егЬа, болг. 
в7>рба, м. врба, схв. врба, стел, кр^вд;— 
псл. *уьгЬа; — споріднене з лит. уіг- 
Ьаз «прут, лозина, стебло», лтс. уігЬз 
«палиця, ціпок», уігЬа «прут, спис», 
гр. ра^бое «ціпок», лат. уегЬепае «листя 
і пагони лавра», уегЬега «побої, удари» 
(<«різки»); за Махеком, спочатку було 
слов’янське зб. *уьГЬь]'е «пруття», до 
якого виникла форма однини *уьГЬа, 
що витіснила попередню назву дерева 
гокуіа; іє. *цег-Ь(Ь)- «гнути, крутити, 
вертіти», похідне від *уег- «крутити, 
гнути».— Шанский ЗСРЯ І 3, 54—55; 
Фасмер І 293; Преобр. І 72; ЗСБМ 
II 302; МасЬек ЕЗЛС 699; Лт. гозії. 
132; Мікі. ЕШ 383; БЕР І 208; Зкок 
III 619—620; Тгаиітапп 360; Рокоту 
1152—1153.— Пор. вертіти. 

вербена (бот.) «УегЬепа оШсіпаїіз 
Б.»; — р. бр. болг. вербена, п. УегЬепа, 
ч. слц. УегЬепа, схв. врбена; — запози¬ 
чення з латинської мови; латинська 
наукова назва рослини, як і її варіант 
уегЬепаса «тс.», мабуть, етимологічно 
тотожна з уегЬепае «(священні) гілки» 
(лавра, оливи, мирта), пов’язаним з уег- 
Ьега «прути для покарання; батіг, уда¬ 
ри» і спорідненим з лит. уігЬаз «прут, 
лозина, стебло», псл. *уьГЬа, укр. 
верба; іноді латинська назва рослини 
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виводиться від кельт. Іег «знищувати» 
і Іоеп «камінь» (Нейштадт 459).— СІС 
124; Шанский ЗСРЯ І 3, 55; Кораііпзкі 
1037; Таїсіє—Ноїт. II 756.— Див. ще 
верба. 

[вербйнка] (бот.) «айстра італійська, 
Азіег атеїіиз Б.»; — не зовсім ясне; 
можливо, похідне від верба за схожістю 
ланцетоподібного листя обох рослин.— 
Нейштадт 546. 

[вербишникі (бот.) «коров’як, Уег- 
Ьазсит ІусЬпіііз Ь.; УегЬазсит пі§гиш 
І.., УегЬазсигп огіепіаіе МВ.» Мак; — 
р. [вербйиіник];— не зовсім ясне; мож¬ 
ливо, результат видозміни наукової ла¬ 
тинської назви уегЬазсит. 

[вербівнйк] (бот.) «вербозілля зви¬ 
чайне, ЬузітасЬіа уиі^агіз Ь.»; — р. вер- 
бейник, п. ст. \угЬісе «тс.», ч. угЬіпа 
«плакун верболистий, ЬуіЬгшп заііса- 
гіа Ь.»; — пов’язане з верба; назва пояс¬ 
нюється схожістю ланцетоподібного лис¬ 
тя вербозілля з листям верби.— Ней¬ 
штадт 439; Вісюліна — Клоков 255; Ма¬ 
сЬек ,1т. гозії. 149, 173.— Див. ще 
верба. 

верблик «защіпка вудила; [кільце 
ланцюга; кільце коло орчика]», [вер- 
лик] «тс.»; — запозичення з польської 
мови; п. заст. тсегЬІік «защіпка вудила, 
вуздечки, оброті», \тегЬе1 «защіпка на 
ланцюгу», очевидно, походять від н. 
\УїгЬе1 «закрутка, закріпка, втулка; кі¬ 
лочок; вихор», пов’язаного з уюгЬєп 
«вербувати, домагатися», двн. \уегЬап, 
Ьшегїап «вертітись, ходити туди й сюди, 
намагатись», спорідненими з гр. хар- 
лод «зап’ястя», харяаХірод «швидкий, 
жвавий, стрімкий», тох. кагр- «поверта¬ 
тись проти».— К1и§е—Міігка 855, 864. 

верблюд, [велблюд Ж, верблюжа Я1, 
верблюжина, [верхоблюд, верхоблуд Ж], 
верблюдячий, верблюжий, ст. вельблудьі 
(XV ст.), вельблюди, велбудь, верблюда 
(XVII ст.); — р. верблюд, бр. вярблюд, 
др. вельбудгі, вельблуде, п. мпеІЬІщі, 
ч. уеІЬІоисІ, слц. уеГЬійсі, вл. у^еІЬІисІ, 
СЛН. уеІЬІОСІ, СТСЛ. ВЕЛЬБЖД-К, ВЕЛЬБ- 

лоуд'ь; — псл. *уе1ьЬдс1ь < уьІЬдсІь; — 
запозичення з готської мови, зближене за 
народною етимологією з уєіь «великий» 
і Ь1$с1т> «блуд», ЬІ^сІШ «блудити»; гот. 
иІЬалсІиз «верблюд» через грецьке посе¬ 

редництво (гр. еАєфсс£, єХєфстое 
«слон») прийшло з східних мов, де 
грецькому єХ відповідає артикль ар. 
аі, або хам. еіи «слон», а вфад представ¬ 
лене в єг. аЬ(и) «слон, слонова кістка», 
звідки й дінд. іЬЬаЬ «слон», лат. еЬиг 
«слонова кістка».— Шанский ЗСРЯ І 
З, 55—56; Фасмер І 293; Преобр. І 72; 

ЗСБМII303; Вгйскпег 610; МасЬек Е$ЛС 
682; НоІиЬ—Кор. 411; \Уа1сІе—Ноїт. 
І 389; Ргізк І 493—494. 

верблюдка1 (бот.) «Согізрегшиш Б.; 
[волошка розлога, Сепіаигеа сііїїиза 
Бат. Мак]»; — р. верблюдка «Согізрег- 
тит», бр. вярблюдка, ч. уеІЬІоисіпік 
«тс.»; — похідне утворення від верблюд; 
назва стосується степових рослин, що 
поїдаються- вівцями, козами, верблю¬ 
дами. — Нейштадт 224; МасЬек ,1т.. 
гозії. 84.— Див. ще верблюд. 

[верблюдка3] (бот.) «зніт чотиригран¬ 
ний, ЕріїоЬіит іеіга^опит Ь.»; — не¬ 
ясне; можливо, пов’язане з верба І піз¬ 
ніше зближене з верблюд, верблюдка1; 
пор. укр. [вербичка] «зніт рожевий, Ері¬ 
їоЬіит гозеит ЗсЬгеЬ.», п. ’міеггЬохупіса 
«зніт», ч. угЬоука, [угЬка], болг. вер¬ 
бовка, схв. [врбовица, врбовка, вербовка, 
врболика], слн. угЬоуєс «тс.».— МасЬек 
Літі, гозії. 150; Симоновиїі 181.— Пор. 
верба, верблюд, верблюдка1. 

[верботернь] (бот.) «обліпиха кру- 
шиновидна, НіррорЬае гЬатпоісіез Ь.» 
Ж, Мак; — р. толовий терн (Симоно- 
виЬ), схв. пасій трн «тс.»; — складне 
утворення з основ слів верба і терн 
(можливо, із словосполучення вербо¬ 
вий терн, пор. наведену російську на¬ 
зву); назва пояснюється зовнішнім ви¬ 
глядом рослини, що має подібне до вер¬ 
би листя і вкрита довгими колючками, 
подібно до терну. — Див. ще верба, 
терен. 

вербувати, вербувальник, вербункау 
вербунок «вербовка», ст. вербовати, вер- 
буноке (XVIII ст.); — р. вербовать, бр. 
вербаваць, п. \уегЬо\уас, ч. уегЬоуаіі, 
слц. уегЬоуаі', болг. вербувам, м. вер- 
бува, схв. врбдвати; — запозичено, оче¬ 
видно, з польської мови, в якій походить 
від н. туєгЬєп «вербувати», свн. \уегЬеп, 
-уєп, двн. чуегЬап, -уап, Ь\уегїап «верті- 
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тися, ходити туди й сюди; турбуватися, 
домагатися»; виводиться також безпо¬ 
середньо з німецької мови.— СІС 124; 
Шелудько 25; Тимч. 215; КісЬЬагсІІ 
111; Шанский ЗСРЯ І 3, 56; Фасмер І 
294; Вгйскпег 606; МасЬек Е5.ІС 684; 
БЕР І 134; К1и§е—Міігка 855.— Див. 
ще верблик. 

[вербунка] (танок) Я, [вербованець] 
- «тс.» Ж; — р. [вербунка] «пісня вербу¬ 
вальників», п. [\уегЬипек] «музичний 
інструмент (?)», слц. уегЬипк «танець, 
що виконується під час проводів у сол¬ 
дати», уегЬоуапес «тс,»; — пов’язане з 
■вербувати.— МасЬек Е5.ІС 684.— Див. 
ще вербувати. 

вервела — див. вергела. 
вервечка «один з чотирьох мотузоч¬ 

ків, на яких підвішується колиска; 
ряд, низка, валка», вірвечка «тс.», [вдр- 
виця, веревка Ж, веревдчник Ж, вурвечка 
Ж, веревчатий ЖІ; — р. веревка, бр. вя- 
рбука, др. вьрвь «мотузка; сільська по¬ 
земельна община», ч. ст. угу, болг. 
врьв, м. врв, схв. врвца, слн. угу, стел. 
іврчіЕЬ «тс.»; — псл. *уьГуь; — спорід¬ 
нене з лит. уігує «вірьовка», лтс. уігує 
«тс.», прус. \уігЬє, дінд.уагаїга «ремінь, 
мотузка, канат», можливо, також гр. 
Гербе) (іресо) «тягну»; іє. *иег- «в’яза¬ 
ти».— Шанский ЗСРЯ І 3, 56—57; Фас¬ 
мер І 295; Преобр. І 73; ЗСБМ II 307; 
БЕР І 187; 5кок III 633; Тгаиішапп 362; 
Рокогпу 1150.— Пор. веренва, вірьовка. 

вергати, вергти, вергнути, [ве- 
речи], Іверг] «кидок, поштовх Ж; шар», 
Хдовержай] (міра довжини) «відстань, 
на яку можна кинути камінець» НЗ 
УжДУ 14; — р. вергать, вергнуть, бр. 
{віргацца] «хвицати», др. вьргнути, п. 
туіегг^ас «брикати, хвицати», ч. угЬаіі, 
слц. угЬаі’, вл. у^'егНас, нл. у/^ег^аз, 
болг. хв“Ьргам, [в'ьргам], схв. врИи, вргну- 
ти, слн. угесі, стел. Ер'Ьшти;— псл. 
*УЄГ§1І, *УЬГ£9; — очевидно, споріднене 
з лат. уег§о «схиляю, повертаю», гот. 
\уаїграп «кидати», нвн. чуегіеп «тс.», 
дінд. уаг]аіі, угпакіі «повертає»; іє. 
*иег(е)£- (*цеге§~-, *уеге§(Ь)-) «схиляти, 
крутити, згинати, обертати», похідне 
від *цег- «вертіти, крутити».— Фасмер 
І 294; Преобр. І 73; ЗСБМ II 156; 
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МасЬек Е5.ІС 700; БЕР І 210; 5кок 
III 621; К1и§е—Міігка 871; \Уа1бе— 
Ноїт. II 758; Рокогпу 1152—1153.— 
Пор. вертіти. 

[вергела] (іронічне прізвисько висо¬ 
кої людини) Ва, [варґела] «здоровило» 
Па, [верґилйм] «високий, сильний, але 
ледачий чоловік» Я, [верґйло] «висока, 
але незграбна людина» Я, [вервела] «ви¬ 
сока на зріст, довготелеса людина» Я; — 
неясне; очевидно, в якийсь спосіб по¬ 
в’язане з р. верзйла «здоровань», яке 
загальноприйнятої етимології не має. 

[верґелия] (бот.) «гриб-трутовик, Ро- 
Іурогиз Іотепіагіш Ь.» Мак; — очевид¬ 
но, результат видозміни форми [ваки- 
лйя] «тс.», фонетично зближеної з вер¬ 
гела.— Див. ще вакелія. 

[верглик] «інструмент для плетіння 
постолів»; — не зовсім ясне; можливо, 
похідне від *вергти, незасвідченого фо¬ 
нетичного варіанта дієслова верзти, 
«*плести, в’язати» (див.).— Пор. вергун. 

вергун «солодке печиво», [верчик] 
«тс.» Бі; — можливо, похідне утворення 
від *вергти, незасвідченого варіанта 
дієслова верзти. «*плести».— Пор. верг¬ 
лик. 

веред «примхи; гнійний нарив, бо¬ 
лячка», вереди «примхи», вередій, веред- 
ник «вередун», [вередлйвиця] Пі, вередун, 
вередуха, [вереднйця] Пі, вередливий, 
[веред даний}', [веред инйтися] «голосно 
плакати» Ж, вередити, [вередйтися3 «чва¬ 
нитися» ВеЗн, вередувати, надвередйти 
«пошкодити», надвередйтися, підвереди¬ 
тися «надірватися», привереда «примх¬ 
лива особа», привереди «примхи», уве- 

ред «надсада, надрив», [увереда] «тс.», 
увередити «надірвати, перетрудити», 
увередитися; — р. веред «нарив», вред, 
бр. [верад] «нарив», др. вереда «рана, 
нарив», п. \УГ20СІ «гнійник», ч. угесі «на¬ 
рив, чиряк», слц. угесі, вл. Ьгіосі, нл. 
■\уг)ос1 «тс.», болг. вреда.«шкода», м. [вред] 
«простуда», схв. вред «тілесне ушко¬ 
дження», слн. угесі «тс., нарив»; — псл. 
*уегсі'ь «гуля, нарив»; — споріднене з 
лтс. ар-уігсіе «нарив», дінд. уагсІЬаіі 
«росте», двн. \уагга «бородавка», дангл. 
\уеагіе, дісл. ■\уагіа, нвн. \Уагге «тс.»; 
іє. *иегсІ- «підвищуватися, підноситися, 
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виступати»; зіставляється також (Пет- 
лева Зтимология 1972, 93—99, слідом 
за Гріммом) з двн. туагфп «ранити, уш¬ 
коджувати, псувати», гот. -У/’агфап «псу¬ 
вати», дісл. ахуагф'ап «тс.», дінд. уагсіЬ- 
«відрізувати».— Шанский ЗСРЯ І З, 
194; Фасмер ї 295; Преобр. І 73; МасЬек 
Е5.Ю702; НоІиЬ—Кор. 424; БЕР І 184; 
5кок III 625—626; К1и§е—Міігка 841; 
Рокогпу 1151.— Пор. бородавка. 

вередник (бот.) «талабан польовий, 
ТЬ1а5рі агуепзе Е.», [вередовник] «гру- 
шанка, зимолюбка, Рігоіа итЬеІІаІа Б. 
(СЬітарЬіІа)» Мак, [вередовець] «рут¬ 
виця, ТЬаІісігит Лауит Ь.» Мак; — 
р, [вередовец] «рутвиця», бр. [вярздау- 
нік), схв. вредовац «тс.»; — похідні утво¬ 
рення від веред «нарив, болячка», зумов¬ 
лені широким застосуванням рослин 
у народній медицині.— Анненков 95, 
352, 354; ЗСБМ II 321; СимоновиЬ 359, 
465, 466.— Див. ще веред. 

[верезати] «скрипіти»; — р. [верез- 
жать\ «верещати, верескливо плакати; 
свистіти», [верезгнуть] «тс.», [верезг] «ве¬ 
реск», ч. уггаіі «скрипіти»; — псл. 
*уегг-/*уьгг-; — мабуть, звуконасліду¬ 
вальне утворення, паралельне до укр. 
вереск, верещати та його відповідників; 
недостатньо обгрунтоване пов’язання 
(НоІиЬ—Кор. 424) з псл. *уь|-2Іі, 
*оігуь[2аІі «відчиняти (двері)». — Фас¬ 
мер І 295; МасЬек Е5.ІС 701.— Пор. 
вереск. 

веремій, веремія «буча, сум’яття, ме¬ 
тушня; буряна погода», крутити вере¬ 
мію «кричати, галасувати, здіймати ко¬ 
лотнечу; робити швидкі напади, атаки, 
нападати то там, то тут», ст. веремШ, 
веремЬя «бурхлива година; нісенітниця, 
дурниця» (XVIII ст.); — загальнопри¬ 
йнятої етимології не має; може бути ви¬ 
ведене від особової назви [Веремія, 
Веремій] як імені пророка Ієремії; пор. 
ст. веремія «сумна пісня, Єреміада; 
(перен.) безглуздя, ахінея, дурниці, 
придуркуватий замір» Бі; менш пере¬ 
конлива спроба пов’язання (Потебня 
РФВ 1880 IV 167) з вброп (<*варп 
«рвати, кидати, плести»), воропай, вере- 
пай при допущенні можливості *вере- 
пЬй із зміною п>м.— Див. ще Ярема. 

[веремінний] «вагітний» Ж; — р. 
[веременность] «вагітність»; —наслідок 
контамінації форм [беремінний] «вагіт¬ 
ний» і верем'я «час, погода». — Див. 
ще берем’я, верем’я. 

[верем’я] «погода, добра погода» Г, 
Ж; — р. время «час, погода», бр. Івере- 
меі «час», др. веремя, п. [\уггеті§1 «тс.», 
болг. м. време «час, погода», схв. ери- 
Іеме «тс.», слн. угеше «погода», стел. 
Ер'ЬмА «час»; — псл. *уегт§ <*уегІт§, 
пов’язане з *уь£іеіі «вертіти, повертати», 
*уегіепо «веретено»; — споріднене з 
дінд. уагітап «колія, дорога, жолоб»; 
отже, первісно означало «обертання, 
чергування дня й ночі, пір року»; по¬ 
рівняння з дінд. уагітап «розмір, об’єм» 
(МікІ. ЕМ^ 384) і з р. вереийца, верйга 
(2иЬа1у АІЗІРЬ 16, 418) непереконливе; 
не має нічого спільного і з псл. *уьгеіі 
«кипіти», у зв’язку з чим время тлумачи¬ 
лося як «гаряча пора» (Желтов ФЗ 
1876/6, 56).— Шанский ЗСРЯ І 3, 194— 
195; Фасмер І 361—362; Преобр. І 101; 
Вгйскпег 635; БЕР І 185; $кок III 
626; Бернштейн ОчерК 1974, 182—183; 
Тгаиітапп 355.— Див. ще вертіти. 

[веренва] «ряд снопів у стозі», [верет- 
тя] «тс.; ганчір’я, мотлох», [верета] 
«велика кількість, купа»; —р. веренйца 
«низка, ряд, валка»; — псл. *уегпу, 
*уегіа; — споріднене з лит. уєгіі «ни¬ 
зати, втягувати нитку», уога «низка, 
ряд, валка», лтс. уегі «низати», гр. 
авСрсо «зв’язую», алб. у]ег «вішаю», 
дангл. \уогп «багато», угеагп «натовп», 
ірл. іоігепп «загін», дінд. угпсіат «на¬ 
товп; стадо»; іє *цеґ- «в’язати».— Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 3, 57—58; Фасмер І 296; 
Преобр. І 74; Ргізк І 23; Рокогпу 
1150—1151.— Пор. верета, верея. 

верес (бот.) «Саііипа уиІ§агіз ЗаІізЬ.», 
[верееїль Мак, вересінь Ж, вереск Мак, 
верест Мак, верис Мак, веріс Пі, верос 
Пі] «тс.», [вересам] «місце, поросле ве¬ 
ресом» Ж, [вересовйсько Ж, вересовйще, 
вереечаг ЖІ «тс.»; — р. верес, вереск, 
бр. верас, П. АУГ205, ч. угез, слц. УГЄЗ, 
вл. \уп'оз, нл. гіоз, схв. вріс, врісак, 
слн. угез, угезак, болг. вряс «меліса 
лікарська, Меіізза оШсіпаїіз Б.»; — псл. 
*уегзь/*уег2ь; — споріднене з ЛИТ. У1Г- 
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вересень веретено 

2Є5 «верес», ЛТС. УІГЗІЗ, Гр. єрЄіХТІ, ІрЛ. 
ІгоесЬ «тс.»; іє. *цег-КЬ-/*иег-£Ь-; Махек 
вважає неслов’янським, перейнятим від 
праєвропейських неіндоєвропейців (Ма- 
сЬек .Іт. гозії. І77).— Шанский ЗСРЯ 
І 3, 58; Фасмер І 296; Преобр. І 74; 
ЗСБМ II 85; МасЬек ЕЗЛС 702; НоІиЬ— 
Кор. 424;БЕР І 193; Зкок III 626; Ргаеп- 
кеі 1264; Ргізк І 551. 

вересень; — бр. верасень, др. вр'Ьсень, 
п. итгезіеп, Ч. СТ. УГЄ5ЄП, стел. вр'Ьсьмь, 
кресеик; — пов’язане з назвою рослини 
верес, яка цвіте саме в цей час; пор. 
лит. уігйіи шепио букв, «місяць вере¬ 
су».— Кочерган Мовозн. 1967/1, 58— 
59; Кравчук УМШ 1955/3, 62; Шаур 
Зтимология 1971, 96—97; Ноіупзка- 
Вагапоуа 58—6і; Мозгупзкі Р2.ІР 285; 
Регззоп Вейг. 506.— Див. ще верес. 

вереск, [верескля] «криклива дитина» 
Я, [верескотня, верескотнява], [верес¬ 
кун] «крикун», [верескуха], [верещака] 
«крикун», верескливий, верескнути, [ве¬ 
реснути], верещати; — р. [верещать, 
верескнуть], бр. вераск, др. верескь, 
п. \уггазк, ч. угезк, угезкоі, слц. угезк, 
угезкоі, вл. уч^езк, уч’іезкоі, нл. уч^азк, 
уч^азкоі, болг. вряськ, м. врескот, вре- 
сок, схв. врйсак, слн. угізк; — псл. 
*уегзкь «крик», паралельне до *уєг2£ь, 
*уеггаіІ; — звуконаслідувальне утво¬ 
рення, яке вважається спорідненим з 
лит. уегкіі «плакати», уегкаиіі «крича¬ 
ти»; хитання ск/зг в деяких слов’ян¬ 
ських мовах пояснюється експресивним 
характером слова.— Шанский ЗСРЯ І 
З, 58—59; Фасмер І 296—297; Преобр. 
175; ЗСБМ II 85—86; МасЬек Е5.ІС 702; 
БЕР І 193—194; Зкок III 628; Мікі. Е№ 
384; Тгаиітапп 353. 

[вересло] «перевесло» ДзАтл І, [ве- 
ресло] «стеблина гарбуза» Ж; — схв. 
вресло «дужка відра; мотузка»;—псл. 
*УЄГ5ІО <*УЄГ25ІО «тс.»;—споріднене з 
*уьГ2Іі «в’язати», *уог2ь «вірьовка».— 
Зкок III 629—630; Рокогпу 1155—1156; 
Регззоп Веііг. 506.— Див. ще верзтй.— 
Пор. ворозка, перевесло. 

верета «рядно; [різнокольоровий 
вовняний килим]», [верет] «килим руч¬ 
ної роботи» Я, [веретина] «нитки для 
верети», [веренйще] «веретище» Ж, [ве- 

реня! «невелика верета», [веренка, ве- 
ренька, верінка] «тс.», веретище «бідний 
одяг; лахміття», [верето] «вид волока», 
вереття «груба тканина, ряднина; лах¬ 
міття; [круг снопів у скирті]», веретянка 
«одяг з грубої тканини», [верентюх, 
веренчук] «тс.» Ж, [веринянка] «жіночий 
фартух» ДзАтл І, веретяний; — р. ве- 
ретье, [верета], др. вр'Ьтище «мішок, 
корзина», ч. ст. угесе, слц. угесе, болг. 
вретище «мішок», м. врейа, схв. вреіга, 
слн. угеса, стел. ЕргЬтиштЕ«тс.»;—псл. 
*уегІа, *уегіо; — очевидно, пов’язане 
з псл. *уегіі «засовувати, ховати», спо¬ 
рідненим з лит. уігііпе «в’язка», уєгіі 
«відчиняти, зачиняти», гр. аортт^ «сак¬ 
ви; аорта»; внаслідок пізніших семан¬ 
тичних змін стало означати тільки особ¬ 
ливе полотно для мішків; іє. *уег- 
«замикати, покривати, боронити»; менш 
переконливе пов’язання (Мікі. ЕШ 385) 
з вертіти, іє. *иег-і- «тс.».— Фасмер 
І 297; Преобр. І 75; БЕР І 186; Зкок 
III 622; Тгаиітапп 351—352; Меіііеі 
Еіисіез 351; Рокоту 1160—1161.— Пор. 
верея, вір, вброчок. 

[веретельчик] (іхт.) «щиповка зви¬ 
чайна, СоЬіііз іаепіа Б.» Ж, [веретіль¬ 
ниця] «тс.»; — назви пов’язані з верті¬ 
тися) за властивістю цієї риби звива¬ 
тися на одному місці, що нагадує вере¬ 
тільницю (зоол.).— Маркевич—Корот¬ 
кий 141—142.— Див. ще веретено, вер¬ 
тіти. 

веретенник (орн.) «Бітоза ІІтоза 
Б.»; — р. веретенник «тс.»; — вважає¬ 
ться звуконаслідувальним, оскільки 
крик стурбованого птаха звучить як 
«веретень-веретень-веретень»; обриси 
птаха в польоті нагадують веретено.— 
Фауна України 4, 269—270. 

веретено, веретенник, веретінник, 
[веретень] «веретено» Л, [веретенниця] 
(зоол.) «вид ящірки; мідянка», [вере- 
тениця Бі, веретільник], веретільниця, 
[вертій] «тс.», [веретелка] «вертуха (про 
ящірку або жінку)» Я, веретенний, 
[веретенуватий, веретенистий Ж], [ве* 
ретенйти] «крутити» Ж; — р. веретено, 
бр. верацяно, др. веретено, п. итгесіопо, 
ч. угеіепо, слц. угеіепо, вл. уч’іесепо, 
нл. уч^'езепо, болг. вретено, м. вретено. 
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веретенце веризуб 

схв. вретено, слн. угеіепо, стел, ери¬ 
темо; — псл. *уєгієпо, пов’язане з діє¬ 
словом *у'хіеі;і «вертіти»;—споріднене 
з свн. \уігіє1 «кільце для веретена», 
кімр. §\уегіЬусі «тс.», дінд. уагіапаш 
«обертання, катання, ходіння вперед 
і назад; прядка»; іє. *цег-і- «обертати, 
крутити». — Трубачев Рем. терминол. 
100; Шанский ЗСРЯ І 3, 58; Фасмер 
1297; Преобр. 174; ЗСБМ II 86; НоІиЬ— 

Кор. 424; МасЬек Е5.І6 702; БЕР І 186; 
$кок III622; Во^а РК І 341.—Див. ще 
вертіти.— Пор. верем’я. 

[веретенце] (бот.) «хвощ польовий, 
Е^иізе1ит агуепзе Б.», [веретінце] 
«тс.»; — пов’язане з веретено; назву 
дано за веретеноподібною формою стеб¬ 
ла; пор. аналогічні назви хвоща: 
п. [ргг^зїка], ч. ргезііска, болг. [пресли- 
ца, преслика], хорв. [ргезіісіса], слн. 
[ргезііса, ргезеїса], пов’язані з пряс¬ 
ти — Флора УРСР І 113; МасЬек Зш. 
Г05І1. 28—29.— Див. ще веретено. 

[веретень] (бот.) «дягель лікарський, 
АгсЬап§еІіса оШсіпаІіз Ноїїт.» Мак; — 
очевидно, похідне від веретено; назва 
може пояснюватись тим, що дягель 
має вертикальний корінь, який нагадує 
веретено.— Див. ще веретено. 

[веретяж] «ланцюжок» Ж; — пояс¬ 
нювалось (Вгйскпег 633) як українське 
слово, штучно утворене на базі помил¬ 
кової польської форми [у^ггесі^сіг] з по¬ 
чатковим \у замість давнього ггесЦсіг 
«ланцюг»; проте можливе зіставлення 
з семантично не зовсім ясним р. ст. ве- 
ретагьі (ор. в. мн.) «ланцюги» (?) і ви¬ 
ведення від псл. *уєгі- «вертіти». 

веречи — див. вергати. 
верещака «страва з свинини»; — 

р. [верещага] «яєчня; страва з свинини; 
жарений судак»; бр. верашчака «вид стра¬ 
ви;;— очевидно, запозичення з поль¬ 
ської мови; п. \уегез2сгака, \уегез2сгак 
«свіже смажене сало в соусі з цибулею» 
пов’язують з прізвищем Верещак (ку¬ 
хар польського короля Августа III); 
виведення безпосередньо від укр. вере¬ 
щати (Вгйскпег 606) необгрунтоване.— 
ЗСБМ II 86; КагІо\уіс2 5СР VI 91. 

верея «стовп, на який навішують 
ворота; [вісь у дверях]», Іверія] «тс.», 

[верей] «засув» Ж, [веряйка1 «дерев’я¬ 
ний замок»; — р. верея, бр. [верая], др. 
верЬя, п. [\уіеггаіе, упеггеіа, тетга}а] 
«одна з двох половин воріт», ч. уеге](е) 
«одвірок, половинка дверей», слц. уегаі 
«тс.», слн. уеге]а, стел. вєр'Ьіа; — псл. 
уегеіа, пов’язане з *уєгіі «зачиняти»;— 
споріднене з лит. уєгіі «відчиняти, за¬ 
чиняти», аіуегзіі «відчинити», игуегзії 
«зачинити», лтс. уегі «низати, затягати 
нитку в голку», уагзШ «відчиняти, за¬ 
чиняти», прус, еічуеггеіз «відчини», єЬуі- 
гіипз «відчинений», лат. арегіо (<*ар- 
цегіо) «відкриваю»; іє *иег- «в’язати, 
нанизувати» або скрутити, гнути». — 
Фасмер І 298; Преобр. І 75; ЗСБМ II 

86—87; Вгйскпег 618; МасЬек Е5ЛС 684; 
Тгаиітапп 351—352; МйЬІ.— Епйг. IV 
567; Рокогпу 1150—1151, 1152.—Пор. 
верета, вір1, ворота, обора, отвір. 

верзти «базікати, говорити дурниці», 
[варзякати, верзікати, верзюкати, вер¬ 
зякати] «тс.», верзтйся «снитися, вви¬ 
жатися», [верзйло] «брехун» Бі, [верзйця] 
«базіка», [верзіння] «базікання; сни» Ж, 
[верзун] «постіл; виплетена з соломи 
посудина Па»; — р. [верзить] «говорити 
нісенітниці, брехати; робити не до ладу», 
[верзти], бр. вярзці «тс.», др. верзати 
«в’язати», болг. врізЗвам «зв’язую, за¬ 
в’язую», м. врзува «зв’язує, прив’язує», 
схв. завести «зв’язати, зав’язати», слн. 
уїгпШ «відчиняти», стел. повр'Ьсти 
«зв’язати, зав’язати»; — псл. *у*Т2Іі 
«зв’язувати»; — споріднене з лит. уєг- 
2Іі «зв’язувати, затягувати, тиснути», 
уіггі? «посторонок, канат», двн. \уигк]ап 
«давити, душити», нвн. \уйг§еп «тс.», 
дісл. уігдіїї «вірьовка», днн. \\щг§і11 
«тс.», гр. ер хатам «загороджую», орхя- 
то? «огорожа, сад», дінд. уа^'аіі «вити, 
крутити»; іє. *иег§Ь- «з’єднувати, зв’я¬ 
зувати, стискати», похідне від *цег- 
«крутити, гнути»; у східнослов’янських 
мовах значення говоріння вторинне, по¬ 
хідне від «плести», пор. ,укр. плітки,, 
рос. сплетни та ін.— Фасмер І 298, 299; 
Преобр. І 75—76; ЗСБМ II 305; БЕР 
І 188; 5кок III 629—630; Тгаиітапп 
355; Кіи^е—Міігка 872; Рокогпу 1152— 
1155.— Пор. верея, ворбза. 

веризуб — див. вирезуб. 
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верий верм'яний 

[верий] «вигнутий, зігнутий, скру¬ 
чений, скоцюрблений» ВеЛ, [уверий] 
«кривий; упертий», [увера] «уперта осо¬ 
ба», [зуверіти] «покоробитися»;—ч. (мор.) 
[цуїгу] «покороблений, викривлений», 
[цуегу], ст. иуігу, иуігііуу «тс.», слц. 
[цуегії’] «кривити, коробити», слн. зугеіі 
«зморщуватися, збиратися в складки», 
гуігаіі «потягуватися в усі боки; ви¬ 
кривлятися; повертатися; згинатися»;— 
дальша етимологія остаточно не вста¬ 
новлена; реконструювалося (МасЬек 
Е5^ 672) псл. *уігь «косий», яке зі¬ 
ставлялося з дірл. їіаг, лит. рауаігіїз 
«тс.»; слов’янські форми пов’язуються 
також (Куркина Зтимология 1970, 100— 
102) з р. [вирити] «дивитися», схв. уї- 

гііі «тс.», укр. вирла «випуклі очі», др. 
увирити «скосити» (про очі).— Пор. 
віритися. 

[верйсько] «дурень, йолоп» (?) Я; — 
п. \уіог «стружки, тріски», ’шоггузко, 
СТ. \УІЄГ2у$ко «тс.»; — походить, оче¬ 
видно, від незасвідченого укр. *вер 
«тріска, скіпка, стружка дерева», спо¬ 
рідненого з [івер] «тріска»; могло мати 
переносне значення «непотріб, щось 
пусте»; можливий, проте, і вплив поль¬ 
ської мови.— Див. ще івер. 

верклюг — див. вертіти. 
верлань «горлань», [верлатий\ «га¬ 

ласливий», [верластий] «тс.», [верлати] 
«галасувати»; — очевидно, результат 
контамінації слів вереск, верещати 
(або верзти) і горлань,, горлати.— Див. 
ще вереск, верзти, горло. 

верлб «дишель кінного приводу»; 
[вирло] «тс.; важіль, підойма; діра, от¬ 
вір, жерло»; — ч. (мор.) [угііпа] «жер¬ 
дина колодязного журавля; бокова жер¬ 
дина драбини», слц. [угііпа] «жердина», 
болг. вгрлйна «жердина, тичка», схв. 
врлика «тс.;, кіл для тину», слн. угііпа 
«отвір у тині; дерев’яні ворота, ліса»;— 
псл. *уьг1о «жердина»; — зіставляється 
(Младенов 91; Маскек Е5.ІС 700; БЕР І 
211; 5кок III 629) з лит. зуігііз «коло¬ 
дязний журавель; важіль», лтс. зуеге 
«тс.»; може бути пов’язане з укр. вір, 
ворйння.— Кравчук ВЯ 1968/4, 131.— 
Див. ще вір1. 

верлоокий — див. вирлоокий. 

[вермйвка] «кохана, коханка» Ж; — 
неясне; Желехівський (63) припускає 
первісну форму *вргкл-\-милка, в якій 
перший компонент мав бути пов’язаний 
з псл. *уьге!і «кипіти, вирувати» (про 
палке почуття), а в другому компоненті 
л зазнало діалектної зміни у в. 

вермішель; — р. вермишель, бр. вер¬ 
мішель, п. \уегтІ52е1, ч. уегтісеПі; — 
запозичено з італійської мови через 
французьке і російське посередництво 
(фр. уегтісеї, уегтісеїіе); іт. уегші- 
сеііі «вермішель» (букв, «черв’ячки», за 
зовнішньою схожістю) утворилося вна¬ 
слідок переоформлення нлат. *уегті- 
сеііиз <лат. уегтісиїиз «черв’ячок, ли¬ 
чинка; що-небудь зроблене на зразок 
черв’ячків», яке є демінутивною формою 
від уегтіз «черв’як», можливо, спорід¬ 
неного з укр. верм'яний «рум’яний».— 
Шанский ЗСРЯ І 3, 60; Фасмер І 299; 
Горяев 44; Кораііпзкі 1037—1038; Маі- 
гепаиег 366; Ваигаі 746.— Див. ще 
верм’яний. 

вермут; — р. бр. м. вермут, п. \уєг- 
шиї, ч. уегшиї, слц. уегшйі, болг. вер¬ 
мут, схв. вермут; — запозичення з ні¬ 
мецької мови; нім. Легаті «сорт вина; 
полин», споріднене з днн. шегшосіа «по¬ 
лин», дангл. \уєгшосі «тс.»; відповідників 
в інших індоєвропейських мовах не 
засвідчено.— Шанский ЗСРЯ І 3, 60— 
61; Кораііпзкі 1038; 51. ггесгу зіагог. 
699; К1и§е—Міігка 856. 

[верм’яний] «рум’яний Ж, Бі, чер¬ 
вонощокий Пі», [верняний, вер'яний, 
вир'яний, вірняний] «тс.» Я; [верм'яно] 
«рум’янець» Бі; — очевидно, походить 
від псл. *у'Тт- «черв’як» (др. вермие 
«сарана, черви»), як укр. червоний від 
псл. *сьГуь «черв’як»; у такому разі 
споріднене з лит. уагтаз «комаха», прус. 
\уагтип «червоний», игогтуап, игтіпап 
«тс.», гот. ^айгшз «черв’як», двн. мшгт, 
англ. \уогш, лат. уегтіз «тс.»; сумнів 
щодо існування псл.. *уьгт- (Маіі 5Ьог- 
пїк РЕВгІЇ 13, 37—40) втрачає грунт 
у світлі наведеного тут українського 
матеріалу, який досі не враховувався. 
—Непокупннй 21—22; Фасмер І 299; 
Тгаиітапп 342—343; К1и§е—М-іігка 
872; АУаІсІе—Ноїт. II 760. 
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вернець верства 

[вернець] «бондар»; — неясне. 
[вернйна] «скіпка, скалка; дранка»; 

— очевидно, похідне від незасвідченого 
укр. *вер «тріска», спорідненого з [івер], 
п. \уіог «тс.».— Див. ще івер.— Пор. 
верне ько. 

[вернйсонце] (бот.) «люпин, Биріпиз 
саегиіеиз Б.»; —складне слово, утво¬ 
рене з компонентів вернути і сонце, 
оскільки вважають, що суцвіття цієї 
рослини «повертається» за сонцем. 

вернісаж «урочисте відкриття ху¬ 
дожньої виставки»; — р. болг. верни- 
саж, бр., вернісаж, п. \уегпіза2, ч. слц. 
уегпізаг; — запозичення з французької 
мови; фр. уегпізза^е «лакування» (пер¬ 
вісно, мабуть, «день перед офіційним 
відкриттям виставки, коли картини ла¬ 
кували») походить від уегпіззег «вкри¬ 
вати поливою», пов’язаного з уегпіз 
«лак», що виникло в результаті пере¬ 
оформлення слат. уегпіх, уегопіх «лак», 
запозиченого з грецької мови; гр. |Зєро- 
УОСГ) «тс.», очевидно, походить від назви 
лівійського міста Вєрєуїит] (тепер Бен¬ 
газі).— СІС 124; Шанский ЗСРЯ ІЗ, 61; 
Кораііпзкі 1038; Баигаі 746; Кіеіп 1692. 

верняний — див. верм’яний. 

вероніка (бот.) «Уегопіса Б.»; — 
р. вердника, бр. вяроніка, п. \уегопіка, 
ч. уегопука, [уегипка]; — латинська на¬ 
зва в українській транскрипції; лат. 
уегопіса, як і особова назва Уегопіса 
(>укр. Вероніка), виводиться від гр. 
фєрсо «несу», спорідненого з лат. іего 
«тс.», укр. беру, і етимологічно не зов¬ 
сім ясного уіхт] «перемога», як натяк 
на цілющі властивості рослини, що не¬ 
суть перемогу над недугою; менш пере¬ 
конливою є спроба зведення до слів 
уегиз «справжній, дійсний» та ипісиз 
«єдиний».— Нейштадт 497; Петровский 
73; Суперанская 85; МасЬек 4т. гозії. 
212—213.— Див. ще Микита. 

[версать] «мішати, копирсати» Л; — 
не зовсім ясне; можливо, запозичення 
з литовської мови; лит. уегзіі «переки¬ 
дати, перевертати, вивертати», лтс. 
уЄгзі «повертати» споріднені з псл. 
*уегі-, *уь|Ч-, укр. веретено, вертіти.— 
Ргаепкеї 1228; МйЬІ.— Епсіг. IV 566.— 
Див. ще вертіти. 

версія; — р. болг. версия, бр. вер¬ 
сія, п. ущгз]а, ч. уєгзє, слц. уегзіа, 
м. верзща, схв. верзща, слн. уетгца; — 
запозичене з середньолатинської мови, 
можливо, через французьку (фр. уег- 
зіоп); слат. уегзіо пов’язане з уегіеге 
«вертіти, крутити, перевертати», спо¬ 
рідненим ІЗ ПСЛ. *УЄГІ-, *УЬГІ-, укр. 
веретено, вертіти.— СІС 125; Шан- 
ский ЗСРЯ І 3, 63; Кораііїїзкі 1038; 
Баигаі 747.— Див. ще вертіти. 

[версовик] «лоша, що народилося 
пізньої осені»; — пов’язане з вересень 
або безпосередньо з верес (у такому разі 
назва лошати вказує на час, коли цвіте 
верес).— Див. ще верес. 

верстат, верстак, [варстат, вар- 
стать, верстать Л, Пі], верстатник, 
ст. варстать (XVI ст.), верстать 
(XVII ст.);—р. верстак, бр. варштат 
[верстат]',— запозичення з польської 
мови; п. туагзгіаі, ст. \уагз2Іаі, \уагзіаі 
(XVI ст.) походить від нвн. ^егкзіаіі 
«місце праці, майстерня», утвореного з 
\\/егк «праця» (упгкеп «працювати»), спо¬ 
рідненого з гр. єр-[ОУ «праця», ор-рхуоу 
«знаряддя», ав. уагзг- «працювати», і 
зіаіі (Зіаііе «місце»), пов’язаного з зіе- 
Ьеп «стояти», спорідненим з лат. зіаге 
«тс.», псл. зіаіі, укр. стати.— Тимч. 
188, 217; Шанский ЗСРЯ І 3, 64; Тру- 
бачев Рем. терминол. 136; ЗСБМ II 65, 
69; Погоз2Є\узкі Рог. 1957/6, 285; 
Вгііскпег 603; К1и£е—Міігка 741, 743, 
856, 864.— Див. ще стати.— Пор. орган1. 

верства1 «міра довжини; прошарок», 
верста, [версть] «верста» Ж, версталь¬ 
ник (полігр.), верстатка (полігр.), [вер- 
стбвник], [версток] «вершок з молока» 
Ж, верстка, верствуватий «складений 
рядами», верстати (полігр. і «пряму¬ 
вати, простувати»), верствувати, пере¬ 
верстка, ст. верста (XV—XVII ст.), 
верства (XVII ст.); — р. верста, бр. 
вярста, др. вьрста, п. \уіогзі\уа, \уіогзіа, 
\уегзіа, туегзБуа, [чуєгзі, шегзгіІ, ч. слц. 
уегзіа, вл. \уог§іа, нл. ууагзіа «проша¬ 
рок», болг. верста, схв. врста, слн. 
у^зіа, стел, вр-кста;—псл. *уьГзіуа< 
<*уь|’ііуа; — споріднене з лит. уар- 
зіаз і лат. уегзиз «поворот плуга в кінці 
гонів; довжина борозни», дінд. урііаіі 

353 



верства вертіти 

«круглий; повернутий», Іє. *иегі-/*игІ- 
«вертіти, крутити»; спочатку сприйма¬ 
лося як «віддаль між двома поворотами 
плуга»; внаслідок переосмислення виник 
ряд інших значень: «шар землі», «рядок 
написаного» (на думку Махека, це зна¬ 
чення в латинській мові походить з хлі¬ 
боробської лексики), «ряд снопів на 
току для молотьби», «верстовий стовп», 
«людина занадто високого росту», «клас, 
прошарок суспільства», «ставити в ше¬ 
ренги, вирівнювати» тощо з варіація¬ 
ми в різних слов’янських мовах. — 
Винник 46—48; Шанский ЗСРЯ І З, 
63—64; Фасмер І 300; Потебня Из зап. 
І 13—15; Преобр. І 76; ЗСБМ II 308; 
Науіоуа ЗЬогпік РРВгІІ 13, 17—23; 
МасЬек ЕЗ.ІС 700—701; Ргаепкеї ІР 40, 
93; Тгаиішапп 355; Рокоту 1157.— Пор. 
верства®.— Див. ще вертіти. 

верства® «рід, покоління», [версть) 
«тс.», [верстак] «одноліток, сучасник», 
[версник, уверсник, вверсник] ДзАтл І, 
[верствак, вершняк ЕЗб. ЗО] «тс.», [пе¬ 
ревесник]; — р. [верстй], сверстник, бр. 
вярста «ровесник», болг. вржт «вік; 
ровесник», вржтнйк «ровесник», м. врст 
«вік; ровесник», врсник «ровесник», слн. 
угбіа «тс.», стел. Бреста «вік; люди од¬ 
ного віку, покоління»; — псл. *у*$$іа, 
*уД$1:ь; —очевидно, споріднене з дінд. 
УгсісШі- «ріст, збільшення» ВІД Іе. *УГСІЬ-/ 
*уегсіЬ- «рости», що відбито також у лит. 
[уегза] «вік; ровесник; рівний кому»; 
внаслідок пізнішого формального взає¬ 
мовпливу із словом *у'Т8ІУа стало мож¬ 
ливим змішування значень обох омоні¬ 
мів; мабуть, безпідставно пов’язувалось 
досі з верства1 «міра довжини; проша¬ 
рок» (Фасмер І 300; Потебня Из зап. 
І 13—15).— Науіоуа ЗЬогпік РРВгІІ 
13, 17—23. 

вертеп «старовинний ляльковий те¬ 
атр; печера; непрохідна ущелина, про¬ 
валля; балка з болотом Карп. диал. 
и оном.; велика скала тж; [велика 
обора]», [вертепа] «прірва, провалля, 
ущелина; яма в річці з виром Карп, 
диал. и оном; непрохідне кам’янисте 
місце в лісі тж», [вертіб] «яма з водою 
на полі» Карп. диал. и оном., [вертіп] 
«яма в річці з виром; непрохідне місце 
в лісі» тж, [єртіп] «глибока яма в горах» 
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тж. вертепний, [вертепйстий] Ж, ст. 
вертет> «вибоїста дорога; печера» (XVII 
ст. ); — р. вертеп, [вертебище], бр. [вяр- 
цеп], др. вертепі>, вьртьпі) «печера», п. 
\уегїер (з укр.), болг. вьртоп «вир», слн. 
угіер «печера», стел. Ерьттшті, Ер'ьт'ьпг 
«печера»; — псл. *уь£І:ьр'ь<іє. *игі- 
иро-$, що складається з компонентів 
*иг1-/иегі- «вертіти» і -иро- «вода, 
річка», збереженого в лит. йре «річка», 
лтс. ире «тс.»; первісно могло означати 
«прокручений водою»; др. вьртьпь від¬ 
повідно до псл. *уьГІ;грь (з ь замість т.) 
загальноприйнятого пояснення не має; 
думка про староболгарське походжен¬ 
ня укр. і р. вертеп (Брандт РФВ 25, 
215) не узгоджується з поширенням ба¬ 
гатьох варіантів цього слова в україн¬ 
ських карпатських говорах; малоймо¬ 
вірний і зв’язок цього слова з с.-цсл. 
вр’ьт’ь «сад», схв. угі «тс.» (Вегп. І 607; 
Шанский ЗСРЯ І 3, 65; Фасмер—Тру- 
бачев І 300); здавна успадкованою в 
давньоруській мові могла бути форма 
*вьртгьпі>, відображена в укр. вертдпи- 
ти. — Кобилянський Мовозн. 1967/6, 43; 
Тимч. 218; ЗСБМ II 315; Клепикова 
Карп. диал. и оном. 52—93; Ильинский 
ИОРЯС 23/1, 165—166; Георгиев БЕ 
1961/4, 302—305; БЕР І 212.—Див. 
ще вертіти.— Пор. вертепити. 

[вертепити, вертдпити} «переверта¬ 
тися» Ж, [вертепіти] «шаленіти, бушу¬ 
вати, бешкетувати» Ж; — давнє утво¬ 
рення від вертеп, *вертбп з первісним 
значенням «вир».— Ильинский ИОРЯС 
23/1, 166.— Див. ще вертеп. 

вертикаль, вертикал; — р. верти- 
каль, бр. вертикаль, п. заст. у/егіукаїпу, 
ч. слц. уегіікаїа, вл. \уег!іка1а, болг. 
вертикал, м. схв. вертикала, слн. уегіі- 
каїеп; — запозичено з французької мо¬ 
ви, очевидно, через російську; фр. уег- 
Іісаі походить від лат. уегіісаііз «прямо¬ 
висний», пов’язаного з уегіех «верши¬ 
на; вихор», уегіо «обертаю», спорідне¬ 
ним з дінд. уагіаіе «вертиться», псл, 
*уьгІеіі, укр. вертіти.— СІС 125; Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 3, 66; Фасмер І ЗОЇ; Ьаигаї 
747; ШаМе—Ноїш. II 763—765.— Див. 
ще вертіти. 

вертіти, вертати(ся), вернути, во- 



вертіти вертіти 

рбчати, [ворочати(ся)], веретено, [вер- 
клюг] «пристрій для підвішування ка¬ 
зана над вогнем», [вернйло] «ключ для 
повертання валу у верстаті» Я, [верте- 
лиця] «снігопад з вітром, завірюха» Л, 
[вертелка] «дзига» Ж, [вертель] «сверд¬ 
ло; рожен, прут для підсмажування 
м’яса» Ж, [вертень] «шашіль» Ж, вер¬ 
тіж «хвороба овець; [місце свердлін¬ 
ня]», [вертіжник1 «гвинт з кільцем, 
яке може вертітися в усі боки і до якого 
прив’язують тварин» Мо, [вертільник] 
(зоол.) «мідянка, Ап§иіз Гга^іПз; ящір¬ 
ка», вертій [«тс.] Г; крутій», [вертілка] 
«вид мухи; дзига; фокус» Ж, [вертіло] 
«блок» Пі, [вертлик\ «катеринка, шар¬ 
манка», [вертло] «свердло; рожен» Ж, 
вертлюг (анат., тех.), [вертбчина] «бу¬ 
рове борошно» Ж, [вертулька] «ручне 
колесо або те, що крутиться пасом», 
вертун «[віхоть соломи ЯІ; порода голу¬ 
бів; жвава людина; [назва хитрого вола; 
йолоп, дурень, франт Ж; головний чер¬ 
в’як (у овець), Соепигиз сегеЬгаїіз ЖЬ>, 
вертунець «кажан», вертунй «вид пе¬ 
чива», [вертут МСБГ, вертута МСБГ, 
Ме] «тс.», [вертунка] «кокетка» Ж, вер¬ 
туха «тс.», [вертюх\ «розтирачка; на¬ 
садка у возі Ж; (іхт.) слиж, СоЬіІіз 
ЬагЬаіиїа ВеБ», [вертяк] (зоол.) «5іш- 
погіа іегеЬгапз» Ж, [вертялка] «метальне 
знаряддя», вертячка «хвороба овець», 
верть, [вертьог\ «вибоїна», [вертьбга] 
«вид посудини», [верч] «віхоть, пучок; 
згорток кори для постола Л; невелика 
булка, яку давали старості на весіллі», 
верчик «віхоть соломи; [три-чотири гор¬ 
стки конопель, зв’язані докупи Мо; клу¬ 
бок ниток з перших конопель Мо; пле¬ 
тена булка; пульс ЯІ», [ворот] «циліндр, 
вал» Ж, воротило (заст.) «дрючок, яким 
повертають вітряк; [навій; ключ для 
повертання навою Г; веретено ЖЬ, 
воротій «верховод», вороття, верть, 
верткий, вертлйвий, вертлюжний 
(анат., тех.), вертлявий, вертячий, [ви- 
варачати] «вередувати» Ж, виверт 
«місце, де бурею вивернуло дерево; 
викрут, хитрощі», [вйвернениця] «суш¬ 
няк, бурелом», вивертень «тс.», [вивер- 
тачка] «інструмент для вивертання чо¬ 
біт», [вивертка] «штопор» Ж, виворіт, 
вйворот (мед.), вйворотки «виворотне 

взуття», [вивороття] «виворіт» Я, ви¬ 
верткий, вивертливий, [вивертом] «ла¬ 
мано», виворотом, [відверть] «вдруге зо¬ 
ране парове поле» Ж, [відворіт] «від¬ 
ступ; відраза; закот; відрахування (з 
платні)», [відваріть\ «зворот»,-[відворот] 
«відступ; закот», [відвороть\ «повер¬ 
нення» Ж, відворотний, [звернячити] 
«звернути, скрутити; криво надягнути 
Я», звертатися «говорити, просити; по¬ 
вертатися; [гнутися (про лезо сокири)] 
нахилятися, кривитися», [звершувати¬ 
ся] «об’являтися» Ж, [зверчати] «виду¬ 
мати, наговорити нісенітниць» Я, звер¬ 
тання, [звершень1 «сонцестояння» Ж, 
[звертлюх] «мотальне колесо для тов¬ 
стого каната», [зверток] Я, [зверть\ 
«безодня, прірва» Ж, зворот, звордта 
«межова дорога між полями», зверталь¬ 
ний, [звертистий] «такий, що легко пере¬ 
кидається (про віз); крутий (про шлях)» 
Ж, [зверткдвий]? Ж, [заверт] «заворот, 
поворот», [завертайло1 «той, хто кас¬ 
трує биків», [завертаха] (?), завертень 
«закрут, згин; [вірьовка або кільце, 
якими прикріплюють голоблю до саней]», 
завертка, заворот «поворот (дороги); 
затока; вигин річки; запаморочення», 
[заворіт] «тс.; вир; вихор», [заворітка] 
«крива, вигин», [заворотень\ «коліно, 
вигин річки; кастрований бичок», [за- 
ворбтичІ «кінець обода в колесі воза», 
[заворотник] «головний черв’як (у 
овець), Соепигиз сегеЬгаІіз» Ж, Ізаво- 
роть] «коліно, вигин річки; вир», [на- 
вертач] «стрілочник на залізниці» Ж, 
навйворіт, [напереверт] «навпаки», [на- 
пбворіт] «назад» Ж, [нановорітьма] «на 
зворотному шляху», [науверти] «манів¬ 
цями», [невзаворбті] «не по дорозі», [не- 
вороть] «безвість» Ж, [переверш] «пере¬ 
ворот; перекид», [перевертаний] «ола¬ 
док з картоплі, кукурудзяного борош¬ 
на та овечого сиру», перевертень, пере¬ 
ворот, перевертом, [прбворот] «вправ¬ 
ність, спритність» Ж, [провороття] 
«прогалина, пропуск» Ж, [рбзверні] «роз¬ 
вальні, сани без задка й передка» Л, 
рбзвертка (тех.), розворот, [узворот] 
«повернення» Ж; — р. вертеть, бр. 
вярцець, др. вьртЬти, п. ’шегсіс, ч. угіе- 
іі, слц. угіієГ, вл. у^егсес, НЛ. \У]ЄГЗЄ§, 
полаб. уагіе, уагіі за, болг. вт>ртя. 
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вертбла верх 

м. врти, схв. вртети, слн. угіеіі, стел. 
Ер-ктФти, врктфти; — псл. *уьі4еіі;— 
споріднене з лит. уєг$іі «валити, пере¬ 
вертати, обертати», лтс. «тс.», 
прус. шгзі «ставати», \уагііп( «оберта¬ 
ти», лат; уегіеге (уогіеге) «крутити, вер¬ 
тіти, повертати, перевертати», двн, 
-игегі-, -туагі- «у напрямі проти», дінд. 
уагіаіі (уагіаіє) «крутиться»; іє. *уегі- 
(<*цег-) «вертіти, обертати».— Шанский 
ЗСРЯ І 3. 65—66; Фасмер І ЗОЇ; Преобр. 
І 77—78; Вгйскпег 617; МасЬек ЕЗЛС 
701; БЕР'І 212—213; Зкок НІ 631— 
633; Регззоп Веііг. 500—501; Тгаиішапп 
354; ШаІНе— Ноїт. II 763—765; Ро¬ 
коту 1156—1157.— Пор. верета, вере¬ 
тено, верея. 

[вертбла] «поганий робітник, хал¬ 
турник» Ж, \вертолиця] «халтурниця» 
Ж, [вертолітні1 «халтурити»; — неясне; 
можливо, пов’язане з вертітися в розу¬ 
мінні «ухилятися (від роботи), відкручу¬ 
ватися, уникати» або «швидко, але недо¬ 
броякісно працювати». 

[вертбп] «виярок недалеко від води, 
де в обідню пору відпочивають вівці, 
корови» Мо; — запозичення з молдав¬ 
ської мови; молд. вьіртбп (хьіртоп) 
«вибоїна, видолинок, улоговина, яр» 
походить з болг. в-ьртбп «вир; печера; 
пристановище; рівне, зручне місце» та 
ін.; на думку Георгієва, в болгарському 
вр'ьтоп збіглися два праслов’янські си¬ 
ноніми: *уьПьр,ь<іе. *шЧ-иро-з і 
*у'Тіорь<іє. *мггі-аро-5.— Георгиев 
БЕ 1961/4, 302—305.°— Див. ще вертеп. 

[вертрах] «знаряддя для лову пта¬ 
хів або риби» Ж; — неясне. 

верф, верф'яний; — р. верфь, бр. 
верф; — запозичене з голландської мови 
через російську; гол. нн. угєґі «місце, 
де будують судна», походить від пгерм. 
\\?егЬ- «місне, де чим-небудь займаються, 
ходять туди й сюди» {пор. нвн. хуєгЬєп 
«чим-небудь займатися, чогось домага¬ 
тися», первісно «обертатися»).— СІС 
125; Акуленко 140; Шанский ЗСРЯ І 
З, 67—68; Фасмер І ЗОЇ; Преобр. І 78; 
К1и§е—Міігіса 855. 

верх, [верхи] «верхня частина ри¬ 
бальської сітки» Дз, верхівень «вершник», 
верхівець «тс.; [верховинець]», верхівка, 

верхівля, [верхівнйй] «вершник» Ж, івер- 
хівнйця] «поверхня» Ж, верхів'я, [верх- 
нєк] «верх печі» ВеБ, [верхнйна] «вершки 
з молока», верхняя, [верхнянка1 «верх¬ 
ній одяг, сюртук» Ж, верховенство, \вер- 
ховець1 «вершник», [верховик] «вершник; 
північний вітер; рибалка, що при витя¬ 
ганні рибальської сітки тягне верхи 
Дз», верховина Г, Ж, Я, верховинець, 
[верховйнщина] «гірська місцевість» Ж, 
[верховйцг] «гори» Ж, [верховник] «най¬ 
вищий, найголовніший» Ж, [вершава] 
«вершина» Ж, [вершак1 «верхівка де¬ 
рева», [вершалина] «борона з верхньої 
частини дерева» Я, віршень «вершник», 
[вершєк] «вершина» ВеЗн, [вершій] «той, 
хто вершить стіг сіна», [вершіль] «верх¬ 
ній одвірок» Ж, вершйна, вершки, [верш- 
ківка] «солодка страва з желатину, цук¬ 
ру, міцного вина та Ін.» Я, вершиш, 
[вершня] «поверхня», [вершняк] «один з 
пилярів, що стоїть зверху», [верех] 
«зверху, поверх» МСБГ, [верес] «тс.» 
МСБГ, верхами, верхи, верхом, [вер- 
хбватий] «високий; з верхом» Я, Ж, 
верхній, верховйнський, верховний, 
[вершний] «не повний» Ж, Іверховати] 
«мати зверхність» Ж, вершити, вершку- 
вати (с.-г.), довершйтель, довершений, 
[зверхник] «начальник, старший», [зверх- 
нина] «начальство; влада, гегемонія» 
Ж, зверхність, звершення, зверхній, 
зверх «зверху», [зверха] «на поверхні, 
зовні» Ж, зверху, звершечку, [зверше- 
няти] «перемагати, знищувати» Ж, 
[звершити] «насипати верх; минути вер¬ 
хів’я», [поверхня] «корпус, коробка, фут¬ 
ляр» Ж, [навершник] «покришка мас¬ 
нички» Ж, [навершняк] «тс.», наверх, 
наверху, назверх, [наповерхний] Ж, Іна- 
поверсі] «знадвору, зокола» Ж, пере¬ 
вершувати, [поверхник] «верхній ка¬ 
мінь у ручних жорнах», [поверся] «по¬ 
верх» Пі, поверх, [поверхииця] «товста 
суконка онуча; попона поверх сідла», 
[поверхничка] «вид вишивки», [повірх- 
нйк] «дах над частиною кошари в гуцу¬ 
лів, де доять овець», поверх, повертати, 
[сувершность] «зверхність» Ж, [сувер¬ 
ток] «вершок дерева» Ж, [узвершина] 
«вершина» Ж, уверх; — р. бр. верх, др. 
вьрхт>, п. \УІЄГ2СЬ, ч. слц. угсЬ, вл. нл. 
чу]єгс1і, полаб. уагсЬ, болг. врш, м. 
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верхлюк верцадло 

врховен «верховний», схв. врх, слн. уґЬ, 
стел. Ерг^Ті; — псл. *у1Тхь; — 
споріднене з лит. уігзйз, лтс. уігзиз 
«верхня частина», дангл. \уеагг «мозоля», 
ірл. Іегг «краще», лат. уеггиса «горб, 
прищ, бородавка», дінд. уагзшап- (уаг8- 
тап-) «висота, верх, верховина»; іе. 
*иГ5и-5 (іменник и-основи) від кореня 
*цег-з- «підвищене місце».— Шанский 
ЗСРЯ І 3, 68; Фасмер І 301—302; 
Преобр. І 78; Ильинский ИОРЯС 20/3, 
102; МасНек Е5.ІС 700; НоІиЬ—Кор. 
423; БЕР І 190; 5кок III 624—625; 
Бернштейн Очерк 1974, 245; Меіііеі 
Еіисіез 242; Таїсіє—Ноігп. II 762; Тгаиі- 
тапп 362; Рокоту 1151 —1152. 

верхлюк, верхляк — див. вархляк. 
верховод, Іверховід Бі], верховода, 

[верховбдар Я, верховбдник Ж, верховд- 
дець ЖІ, верховодство, [верховодиий\, 
верховодйти Г, Ж, [верхводйти Бі], 
ст. верх’Ь водити (XVII ст.); — р. вер¬ 
ховод, бр. верховод; — складне слово, 
утворене з основ іменника верх і діє¬ 
слова водити; пор. перед вести; пов’я¬ 
зується також (Шанский ЗСРЯ І З, 
69) із др. вьрх'ь «перемога» як «той, хто 
веде до перемоги». — Тимч. 220. — 
Див. ще верх, вестй. 

верховодка1 (іхт.) «АІЬигпиз аІЬиг- 
пиз Б.; білизна, Азріиз азріиз Б.», вер- 
ховідка, [верховод, верховодиця] «тс.»; — 
р. верховодка; — складне слово, утво¬ 
рене з основ іменників верх і водаш, на¬ 
зва мотивується тим, що ці риби в теплу 
і ясну погоду тримаються біля поверхні 
води. — Маркевич — Короткий 97—98, 
116.— Див. ще верх, вода. — Пор. вер- 
холода, поверхбвиця. 

верховодка2 (геол.) «найближчий до 
поверхні шар підземної води»; — р. вер¬ 
ховодка, бр. верховодка; — складне сло¬ 
во, утворене з основ іменників верх і 
вода (в розумінні «вода, що знаходиться 
зверху»).— Див. ще верх, вода. 

верхола1, верхдлити, верхольня — 
див. вархола. 

[верхола2] «халтурник, невправний 
робітник» Ж» [верхдлити] «халтурити» 
Ж; — очевидно, результат видозміни 
форми [вертбла] «тс.» під впливом [вер¬ 

хола] «сварка, чвари».— Див. ще вар¬ 
хола, вертбла. 

[верхолбда] (іхт.) «верховодка, АІ- 
Ьигпиз аІЬигпиз Б.; білизна, Азріиз 
азріиз Б.» ВеБ, ВеНЗн, [верхолуда ВеБ, 
верхолудиця Ж] «тс.»;— п. [уцеггсЬо- 
Іосіка] «верховодка»;— результат гіпе- 
ристичної видозміни деетимологізованої 
форми верховодка ([верховодка]) «тс.», 
в якій серединне в могло сприйматися як 
діалектний варіант л.—Коломиец Об- 
щесл. назв, рьіб 41. — Див. ще верхо¬ 
водка1. 

[верхоляк] (орн.) «щеврик лісовий, 
АпіЬиз ігіуіаііз Б.; щеврик гірський, 
АпіЬиз зріпоіеііа Б.», [вершнюк] «щев¬ 
рик лісовий»; — похідні утворення від 
основи іменника верх; назви зумовлені, 
очевидно, тим, що ці птахи гніздяться 
високо в Карпатах, досягаючи межі бу¬ 
кових лісів (1100—1200 м над рівнем 
моря і вище). — Страутман 127, 128.— 
БІгапіа Тіегг. Уб£е1 427—428. — Див. 
ще верх. 

[верхонути] «обернути лежачого на 
180°» Я;—очевидно, фонетично-семан¬ 
тичний варіант слова вергонути «кину¬ 
ти, метнути», що виник через проміжне 
значення «перекинути».— Див. ще вер¬ 
гати. 

[верхоплутня] «особливий спосіб ви¬ 
шивання сорочок» Я; —складне утво¬ 
рення з основ слів (з)верх(у) і плутати 
(афективний синонім дієслова вишива¬ 
ти).— Див. ще верх, плутати. 

[верхостьбб] «спосіб вишивання»; — 
складне утворення з основ слів (з)верх(у) 
і стьобати (шити).— Див. ще верх, 
стьобати. 

[верхоумка] «верхоглядка; жінка з 
поверховим мисленням, яка любить ро¬ 
зумувати»; — складне слово, утворене 
з компонентів верх (зверху) і ум (ро¬ 
зум).— Див. ще верх, ум. 

верцадло (заст.) «Дзеркало; компас, 
астролябія», [версадло] «астролябія», 
[звередло] «дзеркало» ДзАтл І, [звер- 
цадло] «тс.» Пі; — запозичення з поль¬ 
ської мови; п. г'И'іегсіасІІо, чуіегсіайіо 
«дзеркало», ггсіасіїо (XVI ст.) походить 
від ч. ггсасіїо, яке зводиться до псл. 
*2ьГсаіі; паралельне до р. зіркало, укр. 
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верша весілля 

дзеркало; внаслідок деетимологізації по¬ 
чало пов’язуватися з л^іегсіс «вертіти, 
крутити», чим і пояснюється вставне XV; 
початкове 2, що було при цьому спри¬ 
йняте як префікс, в окремих випадках 
стало факультативним.—Мельничук 
ПСМ V 108; КісЬЬагсіі 121; Впіскпег 
658; Ілпсіе VI 304, 1179; МасЬек Е5,ІС 
718—719.— Пор. дзеркало. 

верша; — р. бр. верша, др. вьрша, 
П. \УІЄГ52а, Ч. УГ5Є, слц. угза, вл. нл. 
\уїеп»а, болг. в7»рша, м. врша, схв. 
врша, вріива, слн. угза, угз, стел, 
вр-кшь; — очевидно, пов’язане з др. 
вьрзати «в’язати»; пор. лит. уагйа 
«верша», уіггіз «вірьовка», уєґйН «зв’я¬ 
зувати, стискати», уагйуіі «зав’язувати», 
лтс. уагга «рибальський затон» (Тгаиі- 
шапп 355; МасЬек Е5іС 701; БЕР І 
214); зіставляється тадсож із псл. *уь1‘хь 
«верх» з огляду на конічну форму верші 
(Шанский ЗСРЯ І 3, 70; Фасмер І 302; 
Ильинский ИОРЯС 20/3, 102); пов’язу¬ 
вання з вн. гїиаа, гіиааа, ги&5а>нім. 
Реизе «верша» (Срезн. І 467) та з стел, 
вр^шти «молотити» (Преобр. І 78) недо¬ 
статньо обгрунтоване.— ЗСБМ II 89; 
5кок III 630.— Див. ще верзтй, верх. 

[вершляг] «молот»; — запозичення з 
німецької мови; нвн. УегзсЬІа^Ьашшег 
«молоток мідника» утворене з основ діє¬ 
слова уегзсЬІа^еп «розбивати», префік- 
сованої форми від $сЬ1а§еп «бити», спо¬ 
рідненого з двн. гот. зІаЬап, англ. зіау 
«тс.», сірл. зІасіЬа «побитий», та імен¬ 
ника Нашшег «молоток». — Потебня 
РФВ 1, 265; К1и§е—Міігка 652. 

вершок «міра довжини (близько 
4,4 см)»; — бр. вяршбк; — запозичення 
з російської мови; р. вершок «тс.» є 
зменшеною формою від верх і первісно 
означало «залишок, невелика частинка 
понад міру», а згодом набуло значення 
точної величини; Фасмер розуміє пер¬ 
вісне значення як «фаланга вказівного 
пальця».— Романова 96; Булаховский 
ТрудьгИРЯ І 151; Фасмер І 302; Преобр. 
І 98; ЗСБМ II 319.— Див. ще верх. 

[верштаб] «пристрій з жердин із 
щаблями для розвішування овчин»; — 
очевидно, походить від н. <ЗиегзіаЬ 
«поперечка, перекладина», утвореного 

з основ ^ие^ «поперек», що зводиться 
до свн. двн. іхуєгЬ «тс.», спорідненого 
з дангл. ]з\уєогЬ «навпаки», гот. фхуаігЬз 
«гнівний», лат. Іо^иеге «повертати, 
обертати», і $ІаЬ «палка».— К1и§е — 
Міігка 574, 897.— Див. ще штаб, штаба. 

веселий, веселчаний, веселчастий, 
[веселики] «радісні крики» Ж, І весела] 
«веселка», Івеселиця, веселівка ЖІ, ве¬ 
селка, [веселюшка МСБГ] «тс.», веселощі, 
веселун, [веселуха] «весела жінка; спирт¬ 
ний напій; жаба; веселка Л», [веселюх] 
«жаба», весельчак, [весівка] «веселка», 
веселйти, веселіти, веселішати, звесе¬ 
ляти, звеселювальний, [обвеселйти, об- 
веселіти]', — р. веселий, бр. вясельї, др. 
веселий, п. хуезо1у<\Уіезіо1у, ч. слц. ує- 
зеїу, ВЛ. НЛ. \У)Є50Іу, болг. м. весел, 
схв. весео, СЛН. УЄ5ЄІ, стел. ВССЕЛІї; —■ 
псл. уезеІь; — споріднене з лтс. у§- 
5§1з «здоровий, неушкоджений», прус, 
хуеззаіз «веселий», дінд. у ази- «гарний», 
ав. уагіЬи-, уоЬи- «тс.», тох. А хузє, тох. 
В уазі «ніч»; іє. *иези- «добре»; за іншою 
точкою зору (иЯебетапп В В 28, 68; 
Преобр. І 79), це слово походить зід 
іє. *иез-, первісно «жити, перебувати», 
потім «ніжитися, тішитися, бенкету¬ 
вати», від якого утворилося ав. [уазігзш 
«корм, їжа», лат. уезсог «їсти, усолоджу¬ 
ватися», кельт, (кімр. вал.) §хуєзі «бен¬ 
кет», гот. хуізап «бенкетувати, весели¬ 
тися», свн. хуізі «їжа».— Шанский ЗСРЯ 
І 3, 72; Фасмер І 303; МасЬек Е5.ІС 685; 
БЕР І 136—137; ЗСБМ II 326—327; 
Младенов 63; Зкок ІІІ 578—579. 

веселик «журавель (навесні), [ви- 
сьблик] «тс.» ЛексПол; — евфемістична 
назва журавля, який повертається з ви¬ 
рію, пов’язана з веселиш, за народним 
повір’ям, той хто в такому випадку 
скаже журавель, буде цілий рік жури¬ 
тися.— СУМ І 339; Климчук ЛексПол 
25.— Див. ще веселий. 

(веселка] (бот.) «живучка повзуча, 
Аіи§а геріапз Б.» Мак; — очевидно, по¬ 
в’язане з веселий', мотивація назви не¬ 
ясна.— Див. ще веселий. 

весілля [веселійко Ж, весельце ЖІ, 
весільчанин, весільний, Івеселувати) «гу¬ 
ляти на весіллі»; — р. [веселье), бр. вя- 
селле, п. хуезеїе (<3ет. хуієзієіє «веее- 
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лість, радість»), слц. уезеїіе, болг. весе¬ 
лив «веселощі; святковий обід», весел¬ 
ка «тс.», м. веселба, схв. веселе; — псл. 
*уе$е1ьіе, утворене від уезеї-ь «весе¬ 
лий»; — вживалося спочатку в загаль¬ 
ному розумінні «радощі, веселощі», а 
значення «шлюбне весілля» розвинулося 
згодом, не пізніше другої половини XV 
ст.— Дзендзелівський УЗЛП 29—ЗО; 
Тимч. 223; Шанский ЗСРЯ І 3, 71—72; 
Вшскпег 607.— Див. ще веселий. 

весло1, [весленник] «весляр» Ж, [вес¬ 
луй ЖІ, весляр «тс.», [веслюга] «висока 
на зріст людина», веслярка, [весільний] 
Ж, весловий, веслувати;— р. болг. весло, 
бр. вяслд, др. весло, п. полаб. чуіозіо, 
ч. слц. уєзіо, вл. у^езк), нл. и^азіо, 
м. весло, схв. весло, слн. уєзіо; — псл. 
УЄЗІО <С* УЄ2-5ІО, утворене від того са¬ 
мого кореня, що й дієслово уегіі «вез¬ 
ти»; — споріднене з лат. уеіит «віт¬ 
рило» <*уезс1ит; іє *ие§Ь-з1о-т; при- 

. пущувана первісна форма *уе2І1о (Мікі. 
УСг. II 101; Вгііскпег 623) малоймовір¬ 
на; спроба виведення від кореня *ие§Ь- 
«рухаТИ ЧИМ-небудЬ» Через ПСЛ. *УЄ£-5ІО 
(МасЬек Е&іб 685) досить сумнівна.— 
Критенко Вступ 528; Шанский ЗСРЯ 
І 3, 73; Булаховский Трудьі ИРЯ І 
169; Фасмер І 303; Преобр. І 79; БЕР І 
137; 5кок III 579.— Див. ще везти. 

[весло2] «в’язка лика, з якого пле¬ 
туть личаки» Я, [весло] «в’язка однорід¬ 
них предметів» Л, перевесло «солом’яна 
чи трав’яна зав’язка для снопа», [пере¬ 
висло, поровесло] «тс.» Ж; — р. вясло 
«перевесло, в’язка», бр. вясло «в’язка 
(лика, бубликів), перевесло»; — псл. 
*У§2-8ІО, похідне від того самого кореня 
у?2-, що і в дієслові у§га!і «в’язати», 
утворене за допомогою іменного суфік¬ 
са -$1о, як і масло; українська рефлекса¬ 
ція § як е не зовсім ясна (пор. угледіти 
при глядіти).— Фасмер І 375; Преобр. 
І ПО; ЗСБМ II 327.— Див. ще в’язати. 

весна, веснівка «веснянка; (бот.) Ма- 
ІапіЬешищ Ьіїоііит ЗсЬтісІІ.; [(орн.) 
луговий жайворонок, Аіаисіа агуепзіз 
Б.]», [вісник] (бот.) «шафран весняний, 
Сгосиз уегпиз \Уи1і.» Ж, [весндвище] 
«гурт овець» ДопУжДУ 4, [веснуха] 
(зоол.) «жаба трав’яна, Капа іетрога- 

гіа Б.» Ж, [веснушка] Ж, веснянка «вес¬ 
няна пісня; [(бот.) первоцвіт, Ргітиіа 
Б. Мак]», [вешняк] «водяний млин, що 
працює тільки весною» Ж, веснянйй, 
[весенний] Ж. весінній, [весневний, вес- 
нуватий] Ж, веснянкуватий, весніти, 
веснувати «виконувати весняні робо¬ 
ти», навесні, напровесні, [обвеснйтися, 
обвеснуватися], провесна, провесінь, про- 
веснянйй, [розвеснятися] Мо; — р. вес¬ 
на, бр. вясна, др. весна, весьна, п. чуіоз- 

па, ч. слц. уезпа, схв. вісна, слн. уезпа, 
стел, весна; — псл. уезпа; — спорід¬ 
нене з лит. уйзага «літо», лтс. уазага 
«тс.», гр. Іар(<*Рв<тар), вірм. §агип 
«весна», лат. уєг, дісл. уаг, дінд. уа- 
запіа- «тс.», уазаг- «рано», уазага- «ра¬ 
нішній», ав. уаг|гі (<*уазг-і) «весною»; 
іє. *уе5-£-, *уе5-п- «весна», два різно¬ 
види одного кореня.— Кочерган Мо- 
возн. 1970/6, 44, 48; Критенко Вступ 
516; Шанский ЗСРЯ І 3, 73; Фасмер І 
303; Преобр. І 79; ЗСБМ II 328; МасЬек 
Е5ЛС685; 5кок III 579; Ескегі 21518/6, 
883, 888; Тгаи1тапп356; \Уа1сіе—Ноїт. 
II 755; Рокоту 1174. 

вест; — р. бр. болг. м. схв. вест; — 
через посередництво російської мови за¬ 
позичено з голландської або німецької; 
гол. \уе$І «захід, західний», н. \УезІ 
«захід, західний вітер» споріднене з свн. 
\уєзієп «захід», двн. шезіап, дфриз. сні- 
дерл. дангл. англ. \уєзі, дісл. уезіг 
«тс.», дінд. ауаЬ «униз; спадний, низ¬ 
хідний».— СІС 119; Шанский І 3, 74; 
Фасмер І 304; Кіи^е—Міігка 855; Кіеіп 
1738. 

вести, водити, вестйся «здійснюва¬ 
тися; існувати; плодитися; щастити», 
[водило] «чепіги» До, водій, [вожай] «во¬ 
жак, провідник», вожак, вожатий, [вд- 
живо] «приведення (людини куди-не¬ 
будь)», [взавід] «щодуху» Ж, вйведенець 
(заст.) «селянин, переселений на іншу 
землю», вивід, [вйвідець] «крива лінія 
вздовж крисів миски», виводка, виводок, 
відвід, [відвбдин-и] «обід молодих, свек¬ 
ра й свекрухи у тестя й тещі в кінці 
весілля», [відвддич] «тягач; відвідний 
пристрій» Ж, відводка, [відвддник] (бот.) 
«комонник, Зиесіза» Ж, відвддок «штучно 
створений рій; відсадок», доводити (у 
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т. ч. «наводити докази»), доводитися, 
доводка, [зведенйця] «покритка», [зведе н- 
ник] «звідник, посередник», зведення, 
зведенюк «одне із зведених дітей», зве- 
деня «тс.», зведенята, звід «кодекс; ду¬ 
гоподібне перекриття; колодязний жу¬ 
равель; [знищення, руйнування, обман; 
пристрій для лову лисиць, вовків тощо; 
підмурок, на якому стоїть піч, груба 
Дз]», звідник Г, СУМ, звідникувати, 
звідництво, [звідниця] «дурисвітка», 
[,звідня] «очна ставка; омана, ошукан¬ 
ство», [зводи] «плітки; очна ставка», 
зводини «каркас дерев’яної будівлі; оч¬ 
на ставка», звддник «звідник», звддниця 
«посередниця, сваха; [дурисвітка, ошу¬ 
канка Ва]», [зводніІ «брехні, поговір» 
Ва, зводня «посередництво; плітка», 
звіднйй, заводити (у т. ч. «голосити, 
плакати»), [заведенція] «звичай», [зави- 
дія] «причепа, скандаліст» Ж. [завиді- 
яка] «тс.» Ж, [завід] «початок, привід; 
звук плачу; звичаї; те, що водиться; 
домашнє свято; рід, походження», [за- 
відня] «колода для повертання вітряка», 
[завідця] «заводій» Бі, [завідчикІ «тс.» 
Бі, завод, [заводень] «заводій» Б і, заводи 
«завивання; голосіння», [заводило] «іні¬ 
ціатор», [завбдина] «створіння, істота» 
Ж, заводини, [завбдище} «місце, де був 
завод» Ва, заводій «призвідник», заводія¬ 
ка, [завбдник Я, завод ця] «тс.», [завбдня] 
«клопітлива справа», заводчик, [завідний] 
«обманливий, ненадійний» Ж, [завід- 
ськйй] «заводський; породистий», за- 
водськйй «тс.», запроваджувати, запрб- 
вод «уведення, організація» Ж, [ізвбд- 
ниця] «звідниця» Ж, наводити, наводка, 
навддчик, [навзаводи] «щодуху», обвід, 
обвідка, обвіднйк, [обводівки] (зоол.) «вид 
плоских молюсків, дискофор, Сгазрі- 
йоіа» Ж, обводйстий «колоподібний» Ж, 
[обзаведенція] «хатнє господарство» Ж, 
[обзаведінка] «обладнання, обстановка», 
[одвбд] «оборона, захист», Ж, перевід, 
перевіднйй, [переводжати] «обдурювати», 
перевбд «перевід; [кінний привід коло 
молотарки, січкарні, олійниці і под. 
Ме]», повестися (у т. ч. «подружити»), 
поводити «злегка рухати; (себе) поводи¬ 
тися», повід, повідець, повіддя, [повід- 
кй] «поводи», поводи, поводар, повода- 
тор, поводир, привід «причина, нагода», 

привід «приведення», привідець, при¬ 
відця, прйвод, приводна, приводнйй, про¬ 
вадити, проводити, проводжати, [про- 
водйрити] Ж, провід, провідник, провід¬ 
ниця, провідність, проводар, [провода- 
тор] «провідник», [проводжайкаІ «про¬ 
відниця» Ж, проводи, [провбдини] Ж, 
проводйр, проводйрка, [проводйтель] 
«провідник» Ж, проводка, [проводнйк] 
«лежак у димоході» Дз, [проводнйчий] 
«кондуктор, провідник» Пі, [провдднич- 
ка] Ж, [провбдця] «провідник» Ж, про¬ 
воджатий, провіднйй, провідний, про¬ 
відниковий, провідницький, [прозвбдник] 
«спокусник, звідник» Ж, розводити 
«розлучати, рознімати», [розведенниця] 
«жінка, що розлучилася з чоловіком», 
розвід, [рдзвідь] «розбещеність, розпус¬ 
та» Ж, [розвідка] «розведення» Ж, [роз- 
віднйця] (—розведенниця) Дз, ЛЧерк, 
[розвідняк] «чоловік, що розлучився з 
жінкою» Дз, [рбзводень] «гульвіса» Ж, 
[розвбдець) «розподільник», розводи, роз¬ 
водка, розвідний, розводящий, [увбдини] 
(церк.), увід, [увбд] «вступ» Ж, увіднйй, 
[узаводи] «щодуху»; — р. вестй, водйть, 
бр. весці, вадзіць, др. вести, водити, 
п. \уієз£, \го(Ї2іс, ч. уезіі, уосіііі, слц. 
УІЄ5І', уосііі', вл. ^езс, нл. у^азс, болг. 
вбдя, заст. веда, м. веде, схв. вддати, во¬ 
дити, слн. уезіі, уосШі, стел, вести, 
водити;—псл. уезіі <*уєсШ, уойііі;— 
споріднене з лит. уезіі «вести; одружу¬ 
ватися», уесіуз «наречений», уасШоіі «во¬ 
дити», лтс. уасіаі «водити», уасіїі «про¬ 
водити», прус, уесісіїтз «ведений», дірл. 
їебісі «веде, йде, несе», ав. узбауеііі 
«веде, приводить», дінд. уасИїйЬ «наре¬ 
чена, молода дружина», ав. уаба- «тс.», 
кімр. агуесісіи «вести, приводити», хет. 
и-чуаіе «вести»; іє. *иесііі/иосііі- «води¬ 
ти».— Шанский ЗСРЯ І 3, 74—75; Фас- 
мер І 284, 330—331; Преобр.І 79; Вгйск- 
пег 619; МасЬек Е5ЛС 685; НоІиЬ—Кор. 
413; БЕР І 126; 5кок III 579—581; 
Абаев Пробл. ист. и диал. 13; Тгаиі- 
шапп 344; Ргаепкеї 1231—1232; Рокоту 
1115—1116. 

вестибюль; — р. вестибюль, бр. 
вестибюль, п. хуезіуЬиІ, ч. слц, уезіі- 
Ьиі, болг. вестибюл, м. вестибил, схв. 
вЬстибил, слн. уеБІіЬиІ;— запозичення 
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з французької мови; фр. уезііЬиІе по¬ 
ходить від лат. уезііЬиІит «передпокій, 
сіни», що утворилося з давнішого 
*уег(о)5ІаЬи1иш «площадка перед две¬ 
рима», яке складається з основ іменни¬ 
ків *иего- «двері», спорідненого з дісл. 
уог «загорожа», псл. уогь, укр. вір «тс.», 
ворота, і зіаЬиІшп «стоянка, стайня, 
заїжджий двір», похідного від кореня 
*зіа- «стояти», того самого, що і в псл. 
зіаіі, укр. стати.— СІС 125; Шанский 
ЗСРЯ'і 3, 75; Оаигаі 749; Таїсіє—Ноїт. 
II 584, 774.— Див. ще вірг, ворота, 
стати. 

весь1, ввесь, увесь, вся, уся, все, усе, 
усей, [всень] Ж, всенький, усенький, 
[веський] Ж, Іздвсі] «зовсім», зовсім', — 
р. весь, бр. увесь, др. вьсь, весь, п. ст. 
\У52у, Ч. УЄ5, ВЛ. \У$ОП, НЛ. \У$ОП, 60ЛГ. 
все, вси, м. сиот, сите, схв. с'ав, заст. 
ейс, слн. уез, стел, вкск; —псл. УЬ5Ь< 
*уьх,ь;—споріднене з лит. уізаз «весь, 
ЦІЛИЙ», ЛТС. УІ55, прус. УОЗЗа- «тс.», дінд. 
уізи «в різні (в усі) боки», уі- «роз-, 
в усі боки» (при дієсловах, що озна¬ 
чають випромінювання, поширення світ¬ 
ла тощо), уізуа «кожний, весь», ав. 
дперс. уізра- «тс.»; іє. *иі (*сіці) «два»; 
виводилось також (Міккоіа ЗіисІі Ьаііісі 
1933 III 132) від основи із значенням 
«виводити» (пор. лит. уеїзіі «виводити, 
розводити», уеїзіе «порода, виводок», 
уеізійз «плодотворний» тощо); пов’язу¬ 

валось (МасЬек Е5.і£ 685—686) із псл. 
уьзь «село».— Шанский ЗСРЯ І 3, 76; 
Фасмер—Трубачев І 304; Преобр. І 
79; Вшскпег 635—636; БЕР І 194; 
5кок III 207—208; Тгаиітапп 362; 
Ргаепкеї 1264; Огаззтапп 1264—1265; 
Рокоту 1176. 

весь2 (заст.) «село», [весняк] «селя¬ 
нин» Пі; — р. весь, бр. веска, др. вьсь, 
п. туієз, ч. слц. уез, вл. \у)ез, нл. ^'аз, 
полаб. уаз, болг. вес, слн. уаз, стел. 
Бксь;—псл. уьзь; — споріднене з лит. 
уіезраіз «володар, пан», уізкеїіз «степова 
дорога, шосе», уаізіпіі «частувати, при¬ 
гощати», лтс. уіезіз «захожий, чужи¬ 
нець», прус. \уаізраіііп (зн. в.) «жінку, 
господарку», лат. уїсиз «селище», гот. 
\уєіЬз «село», двн. \уісіі «місце прожи¬ 
вання», алб. уіз «місце, місцевість», 

гр. РоГиод «будинок», дінд. уеза, уїз- 
«будинок, житло», уізраіі «домовладика, 
старшина», ав. уіз- «будинок», дперс. 
уід «тс.»; іє. *уій-, *иеій-, *иоіко.— 
Шанский ЗСРЯ I 3, 76; Фасмер I 305; 
Преобр. І 80; ЗСБМ II 121; БЕР I 136; 
Тгаиітапп 363; Ргаепкеї 1245—1246; 
Огаззтапп 1297, 1355; ЇУаІсІе—Ноїт. 
II 782—783; Рокоту 1131. 

[весь3] (бот.) «кінський кріп, Оепап- 
іЬе ауиаііса Бат.», [весей] «гс.» Мак;— 
очевидно, того ж походження, що й 
вех (пор. вех малий «тс.») або віха (бот.) 
«цикута» (див.). 

ветеран; — р. болг. ветеран, бр . ве- 
тзран, п. вл. нл. \уеіегап, ч. слц. слн. 
уеіегап, м. ветеран, схв. ветеран; — 
запозичення з латинської мови; лат. 
уеіегапиз «випробуваний, досвідчений 
(у Давньому Римі — воїн, що прослужив 
16—25 років)», походить від уеіиз «ста¬ 
рий», спорідненого з псл. уе'іьхь, укр. 
ветхий; можливо, прийшло через посе¬ 
редництво російської і, далі, французь¬ 
кої мов (фр. уеіегап «тс.»).— СІС 125; 
Шанский ЗСРЯ І 3, 78; Фасмер І 306; 
Оаигаі 749; \¥аМе—Ноїт. II 776:— 
Див. ще ветхий. 

ветеринар, ветеринарія, ветерина- 
рувати; — р. болг. ветеринйр, бр. вете¬ 
ринар, п. \уеіегупагг, ч. уеіегіпаг, слц. 
уеіегіпаг, м. ветеринар, схв. ветери¬ 
нар, слн. уеіегіпаг; — запозичення з ла¬ 
тинської мови; лат. уеіегіпагіиз «ветери¬ 
нар; такий, що стосується робочої ху¬ 
доби, призначений для худоби» походить 
від уеіеппа «рюбоча худоба»; за іншим 
припущенням (Никольский ФЗ 1893 V 
69), лат. уеіегіпагіиз є еклектичним 
утворенням з кельтських слів уее «ху¬ 
доба», іеегеп «хворіти» і агіз «медик», 
отже, «лікар хворої худоби».— СІС 125; 
Шанский ЗСРЯ І 3, 78; Фасмер І 306; 
НоІиЬ—Кор. 414; БЕР І 138; и'аібе— 
Ноїт. II 776. 

[вети] «закуска; відплата» Я, [вету- 
вати] «віддячувати, відплачувати» Я, 
[вет за вет] «око за око, зуб за зуб» Пі, 
[віть за віть] «тс.» Ж, ст. вети «солод¬ 
ка страва, десерт» (XVII ст.), вет'Ь «вза¬ 
ємна відплата, віддача» (XVII—XVIII 
ст.), ветовати «віддячувати, мститися 
за що-небудь» (XVI—XVII ст.), вет'Ь 
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ветйти вечір 

за веть, веть за веть (XVII—XVIII 
ст.); — бр. [взтаваць] «мстити»; — 
запозичення з польської мови; п. угеїу 
«винагорода судді після суду; десерт», 
\уєіоущс «відплачувати тією ж монетою», 
як і ч. уеіа, слц. уеіа, уеШ', уеіоуаі' 
за, походить від пїзньо-свн. \уеі!е «квит», 
свн. \уеі(і)е, \уєі «зобов’язання», спорід¬ 
неного з гот. у/асіі «заклад», лат. уаз, 
уасііз «поручитель», лит. уабйоїі «вику¬ 
повувати заклад» (пор. також нвн. ШеЦе 
«заклад»); нім. \уе!іе в практиці серед¬ 
ньовічного судочинства означало мито, 
яке брав суддя після закінчення про¬ 
цесу, а з XVI ст. було перенесене на 
солодкі страви в кінці обіду.— Тимч. 
226; ЗСБМ II 298; Вгйскпег 607; МасЬек 
Е5.К!: 686; К1и§е—Міігка 857. 

Гветйти] «перевершувати, переважа¬ 
ти, перевищувати; верховодити» Ж; — 
очевидно, пов’язане з [вети] «відплата», 
І ветувати] «віддячувати, відплачува¬ 
ти».— Див. ще вети. 

[ветлйна] (бот.) «верба, Заііх уіііе- 
Ііпа Б.; [лоза, Заііх уітіпаїіз Б. Ж1», 
[ветла] «верба», [еетля] «Заііх ату^сіа- 
Ііпа Б.» Мак, Івєтловник] «верба біла, 
Заііх аІЬа Б.» Мак, Івітла) «тс.» Мак; — 
р. ветла, бр. [вятліна], п. [\уШіпа], 
ч. уеііа; — очевидно, псл. *уьілЛа, 
утворення з суфіксом -1-, пов’язане 
чергуванням голосних із уєіуь (<*уоіі- 
у!) «гілка, вітка»; — пор. лит. гіІуШз 
«верба біла», ууіиіаз «в’язка», лтс. уї- 
іоіз «верба». — Шанский ЗСРЯ І 3, 79; 
Ф а емер І 306—307; Преобр. І 80; Ва§а 
КР II 661;-МасЬек Іт. гозії. 133; ТгаиІ- 
тапл 347. 

вето; — р. болг. м. вето, бр. вета, 
п. \уєіо, уеіо, ч. уеіо, слц. слн. уеіо, 
вл. \уеіо, схв. вето, вето; — нове запо¬ 
зичення з латинської мови; лат. уеіо 
«не дозволяю» певної етимології не має, 
тлумачиться по-різному. — СІС 120; 
Шанский ЗСРЯ І 3, 79; Кораііпзкі 1023; 
\Уа1бе—Ноігп. II 776; Кіеіп 1706. 

ветхий, [ветохний, ветдшній] Ж, 
[ветоиі) «старе, застаріле Ж; старий 
одяг Бі», [ветшати Ж, зветшалий Я, 
зветочіти Ж, обветшілість ЖІ; — 
р. ветхий, др. ветьхь, п. у/іоісЬу, 
ч. слц. уеісЬу, вл. у^’еікі, нл. \у]аікі„ 

болг. ветьх, вехьт, м. вет, ветов, схв. 
ветах, вет, стел, еіт-ь^т,;—псл. уєіт>хі) 
<*уеійз-; — споріднене з лит. уеіизаз 
«старий», лтс. уесаіз «тс.», гот. \уііЬгц$ 
«однорічне ягня», лат. уеіиз «старий», 
гр. Рєтод «рік», дінд. уаізага «тс.», 
уаізаі? «однорічний» (про тварину), алб. 
УІеі «рік», хет. иііі- «тс.»; іє. *иеіиз-, 
*иеіизо- «старий» (Регззоп ІР 26, 63) 
або іє. *уеіикзоз (Ви§а РР І 334—335; 
Зндзелин СБЗ 52); дехто припускає іє. 
*иеі- «рік» (Преобр. І 81).— Шанский 
ЗСРЯ І 3, 80; Фасмер—Трубачев І 307; 
ЗСБМ II 107—108; МасЬек Е5.і£ 686— 
687; БЕР І 139; 5кок III 582—583; 
Тгаиітапп 356; Ргаепкеї 1233; Ргізк І 
583—584; ШаМо-НоІт. II 776—778; 
Рокоту 1175. 

вех (бот.) «5іиш ІаШоїіит Б.; [віха, 
цикута, Сісиіа уігоза Б.1»; — р. вех 
«віха», п. \уіесЬ «тс.»; — споріднене з 
віха «цикута», очевидно, як колишня 
редукована форма кореня *уьх-<*уїх- 

при повній формі уех-<*уоіх-.— Див. 
ще віха2.— Пор. весь3. 

[вечерниця] (бот.) «коров’як фіоле¬ 
товий, ^егЬазсит рЬоепісеит Б. Мак; 
вечорниця плакуча, Незрегіз ігізііз Б. 
Я», [вичирка] «коров’як» Мак; — назви, 
пов’язані з вечір; мотивація назв не¬ 
ясна. — Див. ще вечір. 

вечір, [вечерйна] «вечір» Я, вечерня 
(церк.), вечеря, [вечерник] «хрещеник, 
що приносить вечерю хрещеному бать¬ 
кові або матері на святвечір» Я, [вечер- 
никй) «вечірні метелики, Сгеризсиїагіа» 
Ж, [вечернйці] «нічна фіалка, Незрегіз 
таігопаїіз Б.», [вечерка, вечернички, ве- 
чірник] «тс.» Мак, [вечерниця] «вечірня 
зоря», [вечірка] «тс.» ВеБ, вечірка, [ве¬ 
чіркиІ «вечорниці», вечірник «учень ве¬ 
чірньої школи; [нічний метелик ЯЬ, 
вечірниця «учениця вечірньої школи; 
різновид кажана», [вечірнійко] «захід 
сонця» Ж, вечірня «вечерня», [вечорйна] 
«вечір, вечеря», вечорниці, [вечерішній] 
«вечірній», [вечернйчий] Я, вечірній, вечо¬ 
ровий, [вечернйчити] «влаштовувати ве¬ 
чорниці», вечеряти, вечоріти, [вечоріти] 
«вечоріти», звечора,' [навідвечір] «перед 
вечором», надвечір'я, надвечірній, над¬ 
вечір, надвенорй «надвечір», [павечерни- 
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вешняк взути 

ця] (церк.) «коротка відправа після ве¬ 
черні» Ж, передвечір'я, підвечір, підвечі¬ 
рок «полудень», підвечір'я, підвечірко- 
вий, підвечерювати, підвечіркувати, уве¬ 
чері; — р. болг. м. вечер, бр. вечар, др. 
вечер'5, П. \УІЄС20Г, Ч. СЛЦ. УЄСЄГ, вл. \У|'Є- 
сог, нл. ^асог, ^асог, полаб. уісег, схв. 
вече, слн. уесег, СТСЛ. ЕЕЧЕр'К;—псл. 
уесепь < *уекег-; — споріднене з лит. 
уакагаз, лтс. уакагз, можливо, також 
лат. уезрега, гр. єстлєра, ірл. Іезсог, 
кімр. искег, вірм. §ізег «тс.»; з цими 
словами зіставляється також айн. икига 
«вчора увечері», икигап «ніч» (№егі 117); 
всі індоєвропейські форми зводяться, 
очевидно, до двох основ: балтосл. *иеке- 
ґо і гр.-лат.-кельт. *иезрего; за Бругма- 
ном (ІР 13, 158), іє. *ие- відбите в дінд. 
ауа, аи- «вниз», а *-кего — в дінд. 
кігаіі «розсипає, кидає, шпурляє», кага- 
«промінь світла», гр. ахаірєіу «стрибати, 
танцювати», лат. согизсиз «тремтячий, 
виблискуючий»; звідси *уекего можна 
розуміти як «внизу (за обрієм) тремтя¬ 
чий промінь»; останнім часом слов’ян¬ 
ські і балтійські форми зіставляються 
з лит. йкіі «хмаритися», йкапаз «хмар¬ 
ний», йпкзпа «тінь» (УаіІІапі Ог. сошр. 
І 303; Восіпагсик ДУіеп. зі. ЛЬ. 2, 198).— 
Критенко Вступ 516; Шанский ЗСРЯ І 
З, 83—82; Фасмер—Трубачев І 309; 
Гїреобр. 181; ЗСБМ II 112; ВгііскпегбН; 
МасЬек Е5ЛС 680; БЕР І 139—140; 5кок 
Ш 570—571; Тгаиітапп 348; Ргаепкеї 
1186—1187; Таїсіє—Ноїш. II 770—771; 
Рокоту 1174. 

вешняк — див. весна, 
вештатися; — загальноприйнятої 

етимології не має; Потебня (архівні 
матеріали) виводив від ветшати(сь) 
«старіти», похідного від ветьх'ь «ста¬ 
рий», припускаючи метатезу тш-мит. 

[вещ1] «річ», ст. вещь (XV—XVII 
ст.); — р. вещь-, — запозичення з старо¬ 
слов’янської мови; стел. ВЕШТН, як і ч. 
УЄС, СЛЦ. УЄС, вл. нл. ^ес, болг. вещ, 
СЛН. УЄ5С «тс.», походить від псл. *уекіь, 
спорідненого з гот. \уаіЬІ5, двн. \уіЬі 
«тс.», далі з дінд. уакіі «говорить», лат. 
уох «голос», гр. Рєяод «слово, мова».— 
Шанский ЗСРЯ І 3, 83—84; Фасмер— 
Трубачев І 309; Преобр. І 82; Брандт 
РФВ 25, 216; БЕР І 140. 

[вещ2] «вид риби» Ж; — неясне, 
[взавелиці] (у виразі в. собі щось 

мати) «вважати собі щось за честь» 
Ж; — прислівникове утворення з при¬ 
йменника в та прийменникового звороту 
за велико «занадто багато; велика честь», 
що усталився тут у місцевому відмінку 
відповідно до способу керування при¬ 
йменника в.— Див. ще великий, за3, у1, 

взагалі — див. загал, 
взаємний, [взаїмний] Ж, взаємини 

[взаємі «спільно, взаємно» Ж, Бі, [нав¬ 
заєм! «тс.», [позаєм енний] «взаємний» 
Ж; — р. езаймньїй, бр. узаемни, п. \уга- 
Зешпу, ч. уга]ешпу, слц. угїуотпу, 
вл. шартпу, болг. взаймен, м. взаемен, 
заемен, схв. уза]аман, слн. угаіетеп;— 
очевидно, результати лексикалізації ви¬ 
разу псл. *уь гаіьпть, утвореного з при¬ 
йменника уь(п) та іменника гаіьпть, по¬ 
хідного від дієслова га]ьша1і (корінь 
}‘ьт-/]§-, той самий, що і в дієсловах 
мати, займати, яти, йняти)-, мож¬ 
ливо, що прикметник взаємний в укра¬ 
їнську мову, як і в чеську, запозичено 
з польської.— Шанский 9СРЯ І 3, 84— 
85; Фасмер І 310; МасЬек Е5ЛС 706; 
БЕР І 141.— Див. ще за1, мати3, у1. 

[взаміт] «без вибору, без винятків» 
Ж, [взамет] «підряд, без винятку», 
[узаміт] «тс., підряд»; — утворене з 
прийменника в та основи дієслова замі¬ 
тати; отже, первісне значення «підряд, 
усе, під мітлу».— Див. ще за1, местй, у1* 

взвод (військ.), взводний; — бр. уз- 
вод; — запозичення з російської мови; 
р. взвод утворене з префікса вз- {<&ьз-), 
що відповідає укр. уз-, з-, та основи 
дієслова водить.— Див. ще вести, уз. 

[взлич] «в обличчя» Ж, [взлич мене] 
«в мою присутність» Ж; — давнє утво¬ 
рення з прийменника уз ( <вт>з) та імен¬ 
ника лице.— Див. ще лице, уз. 

взути, взувати, взуття, взуттьовйк, 
взуттьовичка, [взувак], [взувальний], взу¬ 
тий, взуттєвий, визувати, [взувати], 
зазувати, [зазуванці] «чоботи, кожний 
з яких годиться і на ліву і на праву 
ногу» Ж, [зазувистий] «просторий» (про 
взуття) Ж, [іззути] «роззути» Бі, назу¬ 
вати, [обути, збувати, обув Ж, обува 
Ж. обуванка Ж, обувйчка Ва, обув‘я, 
обутокЖ, обуття], озути, озувати, пе- 
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резути, перезувати, перезутий, перевзу¬ 
вати, роззути, роззувати, роззутий;— 
р. обуть, бр. абуць, др. обути, п. оЬис, 
ч. оЬоиіі, слц. оЬиіі, вл. \уоЬис, нл. 
мгоЬиз, болг. обуя, схв. обути, слн. 
оЬиіі, стел, обо^ти; — псл. оЬ-иіі< 
*-оиіеі; — споріднене з лит. айіі «взу¬ 
вати, роззувати», ар-аїїіі «взуватися», 

«роззуватися», аЇЇ-іаз «онуча», 
аиійуаз «взуття», лтс. аиі «взувати», 
аиіз, аиіе|і «онуча», арауі «взуття», 
прус, аисіо «шнурок у взутті», лат. ехио 
«роздягаю(ся), роззуваю(ся)», іпсіио 
«одягаю(ся)», ав. аоОта- «взуття», вірм, 
аисі «тс.»; іє. *еи-/ои- «надягати»; пре¬ 
фікс об- у словах з коренем -утиі-ува- 
ти(ся) зберігся лише в окремих україн¬ 
ських говірках; замість нього поши¬ 
рився префікс вз- (<6*53-), що посту¬ 
пово втратив своє первісне значення, 
внаслідок чого відбувся перерозклад 
його морфологічної структури: почат¬ 
кова частина в- ототожнилася з давнім 
префіксом 6*5-, а -з- стало сприйматися 
як частина кореня (звідси — в-зувати, 
на-зувати, пере-зувати, роз-зувати 
тощо).— Фасмер III 109; Преобр. І 632; 
ЗСБМ II 61; МасЬек Е5.ІС 406; 5кок II 
539—540; Тгаиітапп 21—22; РгаепкеІ 
27; Топоров 1150; Джаукян 91; Рокогпу 
346.— Пор. набувати, онуча. 

ви (займенник 2-ї ос. мн.), вйкати 
«говорити ви одній особі»; — р. бр. др. 
вьі, п. вл. нл. \уу, ч. слц. уу, болг. ви, 
виє, м. виє, схв. вй, слн. уї, стел, вкі; — 
ПСЛ. уу (<*У05<*У05 ЧИ *УОП&) Є НО- 
вотвором, що виник (як і лат. уоз «ви») 
на місці іє. *]П5 «ви» під впливом форм 
непрямих відмінків цього займенника 
уазь, уапгь і т. д.; заміна могла бути 
викликана тим, що іє. після зако¬ 
номірних змін на слов’янському грунті 
перетворилося в іі і збіглося з займен¬ 
ником 3-ої ос. множини (а згодом і од¬ 
нини) чол. р.— Шанский ЗСРЯ І З, 
217—218; Фасмер І 366; Преобр. І 102— 
103; ЗСБМ II 243; Вгйскпег 637; МасЬек 
Е5ЛС 704; БЕР І 144—145; 5кок III 
584—585.— Пор. вам, вас. 

ви-; — р. бр. др. ви-, п. \уу-, ч. слц. 
уу-, вл. нл. ті-, полаб. уаі-, стел, вьі-;— 
псл. уу- (префікс переважно на озна¬ 

вибаранчатя 

чення руху з середини); — спорідне¬ 
ний з гот. ці «геть», дісл. йі «з», двн. 
свн. из, нвн. аиз, ірл. исі-, осі- «тс.», 
гр. оа-тріі «дикобраз» (<*ис!+трі %єд), 
дінд. иі- «на, вгору, з», ав. из-, \хг-, 
дперс. ий-; іє. *йі-, *йс!-; на слов’ян¬ 
ському грунті виникло приставне V, 

а кінцеве і/б зникло; колись цей пре¬ 
фікс уживався в усіх слов’янських 
мовах, тепер — тільки в східних та за¬ 
хідних; у південних він замінився 
префіксом І2-.— Фасмер І 366; Преобр. 
І 103; ЗСБМ II 243—244; МасЬек ЕЗіЄ 
704; Е553 51. §г. І 267—269. 

вибавити «вивести, знищити; звіль^ 
нити», вибавляти, вйбава, відбавити, від¬ 
бавляти, добавити, добавляти, добавка, 
збавити, збавляти, набавити, набавля¬ 
ти, набавка Г, Ж, набавник «той, хто 
набавляє ціну», набавнйй «додатковий», 
набавочний «тс.», надбавити, надбав¬ 
ляти, надбавний, надбавочний, надбав¬ 
ка, позбавити, позбавляти, позбавле¬ 
ний, прибавити, прибавляти, прибавка, 
убавити; — р. избавить, бр. вьїбавіць, 
п. \ууЬа\уіс, ч. гЬауііі, слц. гЬауіі’, 
болг. избавям, м. избави, схв. йзбавити, 
стел, извавити; — псл. -Ьауііі, кауза¬ 
тивна форма до дієслова Ьуіі; — мож¬ 
ливо, споріднена з дінд. ЬЬауауаіі «ви¬ 
кликає до життя, оживляє», ЬЬауаіі 
«виникло, є, існує», ЬЬауаЬ «походжен¬ 
ня, народження», ЬЬауаЬ «існування, 
буття»; іє. *ЬЬеи-/ЬЬби «рости, виника¬ 
ти; бути»; безпідставно ототожнюється 
з бавити «розважати», забавляти «тс.» 
і под. (Фасмер І 101; Преобр. І 11; 
Вгйскпег 18; МасЬек ЕЗЛС 78; 5кок І 
124).— ЗСБМ II 244; МаугЬоїег II 485— 
486.— Див. ще бути1.— Пор. бавити. 

вибагати, вйбаг, вибагливий, вибаж- 
ний — див. багтй. 

[вйбайкуватися] «випливти з води», 
ст. вмбейкатися «вибратися, вилізти» 
(XVIII ст.); — очевидно, пов’язане з 
[убейкатися] «забруднитися», [бейкати- 
ся] «волочитися» (див.). 

[вибараичати] «вередувати, прояв¬ 
ляти примхи, хотіти то того, то іншого, 
примхливо вибирати» Ме, [вибарянча- 
ти] «тс.» Ж, Івибарянчавий] «вередли¬ 
вий, примхливий» Ж, Іперебаранчати] 

368 



вибачати вид 

«перешкоджати Г; вередувати Ме»; — 
етимологічно неясне; можливо, утворене 
від основи бар- «базікати» або від діє¬ 
слів вибирати, перебирати.—Пор. ба¬ 
ритися, брати, виварачати. 

вибачати, вйбачити, вибачливий, ви¬ 
бачний, [збачати] «вибачати», [збачити, 
перебачати Ж, перебйчити3, пробачати, 
«тс.», пробачення, ст. вибачати, виба¬ 
чити «виждати, вибрати» і «дарувати, 
прощати» (XVII—XVIII ст.), проба¬ 
чити (1562); — бр. вьібачаць; — запо¬ 
зичення з польської мови; п. чууЬасгас 
первісно означало «побачити, роздиви¬ 
тися, розпізнати», а нове значення роз¬ 
винулось під впливом рггеЬасгус «не¬ 
добачити, пропустити», звідки й укр. 
пробачити, перебйчити.— ЗСБМ II 245; 
Вгйскпег 10.— Див. ще бачити. 

[вйбекати] «вихлебтати щось» (про 
собаку); — неясне; можливо, звукона¬ 
слідувальне. 

вйбель, вйблий — див. вїблий. 
[вйбіжка] (бот.) «тонконіг, Роа Б.»;— 

похідне утворення від бігти; назва 
мотивується, мабуть, тим, що повзучі 
підземні пагони цієї рослини дають 
стріловидну парость.—Вісюліна—Кло- 
ков 103—104; Нейштадт 115; Словн. 
бот. 526.— Див. ще бігти, ви-. 

[вйбражений] «виношений, виходже¬ 
ний, зношений» (напр., хустина) Мо; — 
неясне; можливо, пов’язане з брага або 
бродйти. 

[вйбутітиі «постуденіти (надворі)» 
Ж; — неясне. 

[виварачати] «вередувати, проявля¬ 
ти примхи» Ж, [виваричйти] «переби¬ 
рати в їжі» Ба; — не зовсім ясне; оче¬ 
видно, споріднене з вертіти, ворот) 
утворилося, можливо, під впливом 
п. туутугасаб «перекидати, переверта¬ 
ти».—Див. ще вертіти.— Пор. вибаран- 
чати. 

[вйверні] «тріска, відрубана впопе¬ 
рек дерева; шматки болота, що вилі¬ 
тають з-під копит коней»; —результат 
видозміни слова іверень на основі збли¬ 
ження з вивернути; початкове в перед 
наступним голосним того ж типу, що 
і в словах вирій, вивільга тощо; у дру¬ 
гому значенні слово може бути пов’я¬ 

зане і з [вивергати] «викидати».— Див. 
ще івер.— Пор. вергати, вернйна. 

вивих, вивихнути — див. вихати, 
вивільга — див. вільга2, 
вивірка, вив’юрка — див. вевірка. 
[вйвішни] «вид грибів, схожих на 

грузді» Я; — неясне. 
[вйвішник] (бот.) «гравілат міський, 

Оеиш игЬапит Ь.», [вивииіник Мак, вй- 
віщник Яі «тс.»; — не зовсім ясне; мож¬ 
ливо, пов’язане з вивішуватися), ос¬ 
кільки крючкуваті плоди цієї рослини 
завішуються на шерсті тварин, які пе¬ 
реносять їх на далеку відстань.— Словн. 
бот. 151—152; Нейштадт 325. 

[вивожечка] «вид птаха» Ж; — не¬ 
ясне; можливо, пов’язане з [вивільга] 
«іволга». 

вйволати (заст.) «вислати з держави, 
заслати» Бі, вйволанець «вигнанець, за¬ 
сланець» Бі, [виволанка] «вигнанни¬ 
ця»; — запозичення з польської мови; 
п. заст. \лгут>1ас «вигнати з держави, 
вислати» пов’язане з чуоїас «кричати, 
гукати».— Див. ще волати. 

[вигарбуватися] «з труднощами ви¬ 
биратися, вивільнятися» Ж; — очевид¬ 
но, результат контамінації на україн¬ 
ському грунті польських слів дагЬ 
«горб» і §гаЬас «гребти, недбало копати 
землю».— Пор. гарбати. 

вйгафований — див. гаптувати, 
[вйґардить] «вилаяти поганими сло¬ 

вами» Кур; —очевидно, видозмінене за¬ 
позичення з польської мови; пор. 
п. §агйгіс «ставитися з презирством, 
гордувати», споріднене з укр. гордувати, 
гордий (див.). 

[виґиреґи] «витребеньки, вибрики, 
видумки, фокуси» Ме; — утворене, ма¬ 
буть, з префікса ви- і основи тур. §егек 
«треба», спорідненого з крим.-тат. керек, 
[керак, герек], каз. кирг. хак. керек, 
узб. керак, тат. кирок «тс.», за анало¬ 
гією до витребеньки (пор.). 

вигляти — див. виляти, 
вйгода, вигіддя, вигідливий, вигід¬ 

ний, вйгодити — див. год. 
вид, [видавець] «той, хто багато всього 

бачив» Ж, [видальщина] «бачена, відома 
річ» Ж, [видець] «спостерігач, свідок», 
вйдиво, [вйдище3 «сон, привид» Ж, Гви- 
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вид видзиґаика 

дівкаЗ «листівка», [вйдло] «видне місце» 
Ж, [вйдмо] «привид, мара» Ж, [вйдьми- 
ще] «тс.» Ж, Хвиднак] «відкрите місце» 
Я, [видничдк] «видне місце, поличка в 
кутку сіней» Я, [видно] «погляд, вигляд; 
світле місце» Ж. виднота, [вйддк] «видне 
місце» Г, ВеБ, видовисько СУМ, Ж, ви¬ 
довище, [видалий] «досвідчений», Івй- 
данський] «бачений», [видатий] «з вели¬ 
ким обличчям», видимий, [видкйй] Ж, 
видючий, виддщий, вйдймо, вйдно, [вид- 
нося] Ме, [вйнноЗ «видно» Ж, видати, 
[вйдитися] «увижатися», вйдіти, вид¬ 
ніти, [відовати] «бачити» Ж, [звйдини] 
«розвідини» Ж, [звйдити] «вибачити, 
пробачити», [звйдитися] «з’явитися», 
[завйдити] «позаздрити», [завидувати] 
«заздрити» Г, Ж, [завадаІ «заздрісна 
людина», завидки, [завйдник] Г, Ж, [за¬ 
сидь] Ж, завйдько, завидощі, завйдливий, 
завидний «гідний заздрощів; [заздріс¬ 
ний Ж; помітний ГЗ», завидущий, зави¬ 
дющий, завйдка, завйдко, завидна, [на- 
повйд] «видіння, образ» Ж, [наповйднийЗ 
«зовнішній, уявний; привабливий, ма¬ 
льовничий» Ж, [навидноті, навидноці, 
нардзвидні], [невид3 «пекло» Ж, [неви- 
даль] «дивина» Ж, [невидальце3 «тс.», 
невидимка, [невидок] «темне місце» ВеЛ, 
[невиданський] «небувалий, дивовиж¬ 
ний», [невидомий] «темний, непрогляд¬ 
ний», [неповйдний] «непоказний», двид 
«обрій, виднокруг», обвидніти, повйд- 
ному, повидну, привид, [прйвидок] «при¬ 
вид», [провид] «провидіння» Ж. [провйда] 
«привид» Ж, провйдець, провйдиця, про¬ 
видіння, [провидлйвість] Ж, [провйдно] 
«сутінки, світанок» Ж, [провйджувати], 
провидіти, розвйдніти, розвиднятися, 
увижатися; — р. болг. м. вид, бр. від, 
др. виді), п. вл. чуі<1, ч. слц. уій, нл. 
луісіапїе «вид, видимість», схв. вйд, слн. 
уісі, стел, виді*;— псл. уігіі><*уеі(і-; — 
споріднене з лит. уеісіаз «лице», лтс. 
уеійз «вид, форма», гот. АУІіап, \УІіаіс1а 
«дивитися на що-небудь, споглядати», 
кімр. сЬуусісІ «присутність, наявність», 
лат. уісіео «бачу», гр. (Р)єїбод «вид, 
форма»; іє. *цеісІ-, *иі<і- «дивитися; 
знати».— Шанский ЗСРЯ І 3, 93; Фас- 
мер І 312; Преобр. І 82—83; Вгйскпег 
613—614; МасЬек Е5.ІС 688; БЕР І 143, 
145—146; Стоянов 39; 5кок III 586; 

Тгаиїтапп 358; ЛЛ/аІ сіє—Ноїт. II 784— 
785; Рокоту 1127. 

[видай] «мабуть, здається» Ме, [ви¬ 
дав] «тс.» Славіст, зб.; — утворення від 
дієслова видати', перше виникло на 
основі форми наказового способу або 
в результаті редукції форми інфінітива 
через проміжний ступінь видать, дру¬ 
ге — з дієприкметникової форми видові 
чи видалі; безпосереднє пов’язання з 
відай, відати (Німчук Славіст, зб. 149) 
викликає сумнів.— Див. ще вид.— Пор. 
відай. 

видальник — див. видун. 
видатний; — р. видающийся, бр. ви- 

датньї, п. игусіаіпу «тс.»; — похідне від 
видаватися) «виступати», можливо, зу¬ 
мовлене польським впливом.— Див. ще 
дати. 

виделка, [віделка Я, виделиц МСБГ, 
виделци МСБГ];— р. [виделка], бр. 
віділец, відзлка; — запозичення з поль¬ 
ської мови; п. \уісіє1єс, шсіеіса «виделка» 
походить від \уіс1їу «вила», спорідненого 
з укр. вйла\ к виникло на місці п. с 
внаслідок зближення з укр. вйлка.— 
ЗСБМ II 130.— Див. ще вила. 

[видеркаси] «бійка; витискування, 
вимагання, шкуродерство, податковий 
гніт» Ж; — запозичене з польської мови 
в епоху Литовського князівства; п. \уу- 
сіегкаЛу, угусіегкаї (закупівля прибутку 
(процентів) з нерухомості, який (які) 
можна було відкупити назад), \уус!егек 
«застава» (з XVI ст.) походить від нім. 
Шіесіегкаиї «викуп», утвореного з ^іе- 
сіег «знову», спорідненого з двн. шісіаг 
«знову, назад, напроти», гот. \уі|)га 
«проти», дінд. уі «в різні боки» і каиіеп 
«купувати», яке через двн. коиіо «торго¬ 
вець» зводиться до етимологічно неяс¬ 
ного лат. сайро «шинкар»; з XVII ст. 
п. тоусіегек стали пов’язувати з \уус1гіе- 
гас «виривати, обдирати»; кінцеве -аси 
виникло на українському грунті, мож¬ 
ливо, під впливом вихиляси, витребаси, 
баляси тощо.— Вгйскпег 637; 51. ггесгу 
$1агох.* 483; КІи^е—Міігка 359, 858— 
859; \Уа1сІе—Ноїт. І 189.— Пор. купу¬ 
вати. 

[видзиґанка] «зухвала, безсоромна 
жінка» Я, [придзиелянкаІ «тс.» Бі, Іпри- 
дзиґльбванка] «тс. Б і; вертлява жінка», 
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[придзиґАьдваний] «вертлявий; розпут¬ 
ний Бі»; —очевидно, пов’язане з дзйх'а 
(Див.). 

[вйдихтувати] «викопати, вирити 
(яму)» Я; — (тлумачення, очевидно, не¬ 
точне; слово нагадує афективну характе¬ 
ристику будь-якої добре виконаної ро¬ 
боти); префіксально-суфіксальне укра¬ 
їнське утворення від п. сіусЬі «в самий 
раз, так, як слід», яке пов’язують з нвн. 
сіісіїіеп «ущільнювати, згущувати, скла¬ 
дати, писати», спорідненим з двн. сІШІоп, 
Шіїбп «писати, вигадувати», дангл. сНЬ- 
Іап «упорядковувати, розташовувати, 
приготовляти», що в IX ст. зазнали 
впливу з боку лат. сіісіаге «диктувати, 
робити, творити».— 5\\/ І 611; К1и§е— 
Міігка 131. 

Івйдний] «кислий, винний» (у виразі 
видні ябка) ВеБ, [виднівка] «бочка, 
в якій було вино Г; бездонне барило 
Ж»; — результат дисимілятивної зміни 
звукосполучення нн у дн в словах вйн- 
ний, *виннівка, можливо, викликаної 
гіперистичною реакцією носіїв мови на 
характерну для ряду карпатських гово¬ 
рів асимілятивну зміну звукосполучен¬ 
ня дн у нн (пор. [бінний] «бідний», 
[ланний] «ладний» та ін.); друге зна¬ 
чення слова [виднівка], пов’язане з дно, 
виникло, мабуть, під впливом власти¬ 
вого префіксові ви- значення усування, 
знищування (пор. вйбите дно).— Кова¬ 
лик ПСМ III 79, 85.— Див. ще вино. 

[вйднйха] «видра» Г, Ж; — можливо, 
варіант незасвідченого *вдднйха «водяна 
тварина», видозміненого під впливом 
видно, або похідне утворення від іє. 
•айп- (гр. оба-тод) «вода», паралельного 
до *ШІг- «тс.», що простежується в псл. 
уусіга, укр. видра.— Див. ще вода.— 
Пор. видра. 

видноколо; — власне українське 
складне слово пізнього походження, 
утворене з основ прикметника видний та 
іменника коло «обрій», можливо, під 
впливом п. \УІсіпокгз§ «тс.».— Див. ще 
вид, коло.— Пор. виднокруг. 

виднокруг; — бр. кругавід, п. \уісіпо- 
кгд§, м. видокруг, схв. вйдокруг; — 
складне утворення з основ прикметника 
вйдний та іменника круг; в українській 
мові, можливо, є калькою польського 

слова.— Див. ще вид, круг.— Пор. 
видноколо. 

вйдра (зоол.) «Ідіїга уиі^агіз Б.», 
[вйдрячий] Я; —р. бр. вйдра, др. вьідра, 
п. \уусіга, ч. слц. уусіга, вл. хуисіга, нл. 
Ьисіга, болг. м. вйдра, схв. вйдра, слн. 
уісіга, стел, вьідра; — псл. уусіга; — 
споріднене з лит. йсіга «видра», лтс. 
йсігіз, прус, ибго «тс.», гр. іібра «гідра, 
водяна змія», ав. идга- «видра», дінд. 
исігаЬ «водяна тварина», двн. оііаг «ви¬ 
дра», дісл. оіг «тс.»; іє. *ае!га, *шіго- 
«той, що живе у воді» від кореня *ЦЄСІ-/ 

*йсІ- «вода»; початкове в протетичне, як 
залишок лабіальної вимови початко¬ 
вого голосного після переходу давнього 
О в у (ьі) на праслов’янському грунті; 
думка про субстратне «праєвропейське» 
походження слова (МасЬек Е5ЛС 704) 
викликає сумнів.— Шанский ЗСРЯ І 
З, 222; Фасмер І 367; Преобр. І 103; 
Вгіїскпег 637—638; БЕР І 144; 5кок 
III 587; Ескегі 2151 8/6, 881, 888; Тгаиі- 
шапп 334; Ргаепкеї 1157—1158; МШіІ.— 
Епсіг. IV 406.— Див. ще вода.— Пор. 
відро. 

[видрібасом] (у виразі танцювати в.) 
Я; — прислівник, утворений від діє¬ 
слова дріботіти під впливом викрута¬ 
сом, вихилясом.— Див. ще дріб. 

[вйдрустітися] «виспатися» ВеЗн; — 
очевидно, пов’язане з 1продрухатисяІ 
«проспатися», [роздрухатися] «тс.», дрі¬ 
мати, р. дрйхнуть.— Див. ще дрімати, 
продрухатися. 

[вйдубирити] «видурити, випросити» 
Я; — можливо, результат контамінації 
дієслова видурити й іменника [дубка] 
«приказка, прислів’я».— Див. ще дуб¬ 
ка, дур. 

[видун] (бот.) «льон-скакун, Біпит 
изііаііззітит уаг. Ьитіїе Воет.» Л, 
[видальник] «льонок звичайний, Біпагіа 
уиі^агіз МіІБ» Мак; — пов’язане з [ви¬ 
дюк1 «мак-самосій», [видун] «тс.»; назва 
мотивується, очевидно, тим, що плоди- 
коробочки льону-скакуна, достигаючи, 
тріскаються і гублять насіння, як і 
мак-самосій. — Див. ще видюк. 

вйдхлий — див. тхнути. 
[видюк] «мак-самосій, Рарауег гЬоеаз 

Б.», [видун Л, видюх, видюха, видяк 
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виемно виздбза 

Мак, еідук Мак] «тс.»; — похідні утво¬ 
рення від вйдіти; назви мотивуються 
тим, що під час достигання у верхній 
частині коробочки маку-самосію відкри¬ 
ваються отвори (ніби вічка), через які 
при розхитуванні вітром зернятка маку 
розсіваються; пор. інші назви цієї ж 
рослини зіркатий мак, зіркач, пов’язані 
з зір, зиркнути; за народною етимоло¬ 
гією, назва видюк або відюк пов’язує¬ 
ться із словом відьма, бо, за перека¬ 
зами, насіння цього маку господарі 
розсівали по своїх дворах на день 
св. Георгія (Юрія) 23 квітня (5 травня), 
«щоб відьми не ходили до корів».— 
Нейштадт 268—269; ЗСБМ II 129.— Див. 
ще вид.—Пор. видун. 

виємно — див. імати. 
[виж1] «вище, зверх, поверх» ВеБ, 

[вйжки] «заввишки» Ж, [вйжний] «верх¬ 
ній, горішній» Ж, [врбзвижки] «вгору» 
Ж; — варіантні похідні від основи вис- 
(<високий), паралельні до п. ^ухе] «вище», 
\уу2 «височина» і под.— Див. ще вись. 

виж2 — див. віж. 

[вйжби] (тільки мн.) «голоблі сохи» 
До; — можливо, давніше *віжби, по¬ 
хідне від кореня вод-(йти), як і віжки. 

вйжга — див. жегтй. 

[вйжел] «мисливський собака» Ж, 
вижлець, [вйжлиця] «лягавий собака», 
[вижленя, вижлятник]-, — р. вйжлец, 
бр. вьсжал, п. \уугеї, ч. уугеї, ууйіе, слц. 
Ууяіа, болг. [вйжлец], схв. вйжле, слн. 
уігеї; — псл. *уугь1ь, можливо, по¬ 
хідне від ууіі «вити», як і п. угу§а «ста¬ 
рий пес»; пов’язується також (Опіїги§ 
5Іау. зіоу. 1969/3, 251) з гр. «про¬ 
мінь», псл. іи^ь (<*еи§-) «південь» (як 
назва пса світлої масті); в українській 
мові, очевидно, було підтримане впли¬ 
вом польської мови; зіставлення з лат. 
уі§і! «бадьорий, жвавий, енергійний» 
(Ильинский ИОРЯС 23/1, 130—131) не¬ 
певне; гіпотези про запозичення з угор¬ 
ської мови (МеІісЬ Сб. Милетич 148; 

МасЬек Е53С 705) або з німецької 
(Фасмер І 368) більшість етимологів не 
поділяє.— Трубачев Назв. дом. жив. 
24; Шанский ЗСРЯ І 3, 223—224; 
ЗСБМ II 255; Вгіїскпег640; НоІиЬ—Кор. 
428; БЕР І 146; 5кок III 602. 

[вижлин] (бот.) «ротики, АпІіггЬі- 
пшп Ь.» Мак;— неясне. 

виз (іхт.) «білуга, Асірепзег Ьщо 
Ь.», віз «тс.», [визйна] «білужина» Ж» 
Я; — запозичення з польської або чесь¬ 
кої мови; п. дууг, ч. ууга, як і слц. 
ууга, вл. угуг, слн. уїга «тс.», походять 
від двн. Ьйзо «білуга» (нвн. Наизеп 
«тс.»), яке зводиться до іє. *кйзо-, що 
являє собою розширений варіант ко¬ 
реня *(з)кеи- «вкривати, закутувати, 
обгортати»; припускається також (Ма¬ 

сЬек Е5ЛС 705) субстратне «праєвропей- 
ське» походження цього слова.— Коло- 
миец Ихтиол. номенкл. 19—20; Шанский 
ЗСРЯ І 3, 94—95; Вгііскпег 640; К1и§е— 
Міігка 293—294.— Пор. визйга. 

вйзволити, визволяти, визвіл, визво¬ 
литель, визвольник, визвольний; — 
р. визволить, визволять, бр. вйзваліць, 
визваляць, п. угугугоііс, \уу2\уаІас, ст. 
\уу\уо1іб; — похідне утворення від імен¬ 
ника воля (пор. вйвільнити від вільний)-, 
наявність у слові складного префікса 
ви-з-, характерного переважно для за¬ 
хіднослов’янських мов (пор. ч. уугйо- 
Ьііі «багато оздобити», уугсІУіЬпоиІі, ст. 
уугсІуіЬаіі «підіймати», уугізкаіі «здо¬ 
бути», ууггабііі «зрадити», уугіийііі 
«зміцнити», уугуебеіі «вивідати»), ро¬ 
бить імовірною думку (Шанский ЗСРЯ 
І 3, 224) про запозичення слова з поль¬ 
ської мови.—Див. ще ви-, воля, з1. 

[вйзгати] «тріщати, скрипіти»^ Ж, 
[визк] «виск» Я, [візкіт] «тс.» Я; — р. виз- 
жать,6р. візгат, болг. вйжди «ірже»;— 
псл. *уІ2§аіі, УІ2§_]*9, споріднене з уізка- 
іі;— очевидно, звуконаслідувальне; пор. 
такого ж типу нвн. \уіеЬегп «іржати», двн. 
\уіЬоп «тс.», а також споріднене з цим 
свн. \уєіієп, двн. угеіоп, дат. уіе «кри¬ 
чати», англ. діал. \уіскег «іржати» тощо; 
характеристика слова як виключно ро¬ 
сійського (Шанский ЗСРЯ І 3, 94) по¬ 
милкова.— Фасмер І 313; Преобр. І 83; 
Ши§е—Міігка 860.— Пор. виск. 

[виздбза] (бот.) «гвоздика, купчак, 
Та§еіез егесіа Б.» Пі, Мак; — не зов¬ 
сім ясне; можливо, результат спрощення 
форми *гвиздоза, аналогічної до п.§упа- 
2СІ052 (бот.) «наворотень, АІсЬетіІІа; 
айстра, Азіег», похідного від §\уіаг<1а 
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визига викйшувати 

«зірка» (пор. іншу назву гвоздик — 
зірки); частково нагадує також звуко¬ 
вий склад назви гвоздйка. 

визига «висушене сухожилля красної 
риби», ст. визих'а «білужина» (1759); — 
бр. візіга «тс.»; — очевидно, запозичен¬ 
ня з російської мови; — р. визига, вя- 
зйга «тс.» зіставляється з укр. виз «бі¬ 
луга», п. вл. шуг, ч. ууг «тс.».— Тимч. 
248; Шанский ЗСРЯ І 3, 94—95; Фасмер 
І 313; Преобр. І 83.— Див. ще виз. 

[вйзів] «випаровування» Ж; — запо¬ 
зичення з польської мови; п. м^угіем? 
«тс.» походить від гіетуас «видихати по¬ 
вітря», спорідненого з укр. зівати (див.), 

визувати — див. взути. 
[визьорка] (знев.) «розв’язна дів¬ 

чина»; Ва; — очевидно, походить від 
п. [\уу<І2Іогка] «суперечка, сварка», по¬ 
в’язаного з шубгіегу (жарт.) «биття, 
удари», спорідненим з укр. дерти; спо¬ 
чатку, можливо, так називали задерику¬ 
вату, сварливу жінку.— Кагіошісг 
50Р VI 196.— Див. ще дерти. 

виймати, виїмка, виїмчастий, ви¬ 
ймальний, вййманка, вийми — див. імати. 

вийняти, вййняток — див. йняти, 
вййстя — див. іти. 
вика (бот.) «Уісіа заііуа Ь.», [виґа 

Мак, віга Кур, віка ЯЗ, [вичйна] Ж «стеб¬ 
ло вики», [вічйще] «місце, де була по¬ 
сіяна вика» Я, ст. вика (XVIII ст.);— 
р. вйка, бр. віка, п. \уука, ч. слц. уіка, 
вл. \тока, нл. у^ка, луоіка; — остаточ¬ 
но не з’ясоване; виводиться через поль¬ 
ське посередництво від двн. \уіска, \уіс- 
сЬа, яке походить від лат. уісіа «вика»; 
лит. уікіз, лтс. у^і, прус. шзкіз теж 
вважаються запозиченнями з німецької 
мови, але наявність у балтійських мовах 
незапозичених слів типу лтс. уТкпе «ву¬ 
сик» дає певні підстави припустити авто- 
хтонність назви цієї рослини в балтій¬ 
ських (а можливо, і в слов’янських) 
мовах.— Шанский ЗСРЯ І 3, 96; Фас¬ 
мер—Трубачев І 313, 368; Преобр. І 
83; ЗСБМII 133—134; МасЬек Е5Л£ 689; 
Ргаепкеї 1249; ЛЛ7аІсІе—Ноїш. II 781; 
К1и£е—Міігка 858. 

[викабанювати] «витріщати» Па; — 
неясне афективне утворення від основи 
кабан. 

Івикабанятися] «випростовуватися, 
гордо підніматися» Ж; — очевидно, ре¬ 
зультат видозміни запозиченого р. вьі- 
кобенивать(ся) під впливом кабан.— 
Див. ще викабелюватися. 

[викабе лишатися] «викручуватися 
перед кимсь, кокетливо жестикулюва¬ 
ти, зазнаватися, чванитися» Ва; — р. 
кобенить, кобениться; — можливо, спо¬ 
ріднене з лит. кЗЬе «гак», каЬІеІіз 
«гачок», каЬоіі «висіти», лтс. каЬіпаІ 
«причіплювати, зачіплювати»; зістав¬ 
лялось також з др. кобь, кобение, коб- 
ление «ворожіння за польотом птахів» 
(Желтов ФЗ 1876/3, 41—42); припу¬ 
щення про зв’язок із словом кобеняк 
(Преобр. І 325) безпідставне.— Фасмер 
II 267; Срезн. І 1239.— Пор. викабаня¬ 
тися, викаблучуватися. 

[викаблучуватися] «викривлятися, 
строїти міни» До; — бр. [викабл#чвацца] 
«викручуватися, вихвалятися»; — можли¬ 
во, похідне від каблук «підбор» і первіс¬ 
но означало «викручуватися на каблу¬ 
ках» або від [каблук] «дуга, частина кола», 
[каблуч] «обруч із кількох сплетених пру¬ 
тів»; у такому разі можна припустити 
існування в давнину дієслова викаблу¬ 
чувати «вигинати, робити дугу», яке зго¬ 
дом набуло переносного значення і стало 
вживатися з часткою -ся.— ЗСБМ II 
260.— Див. ще каблук. 

[вйкабужати] «вимішати» Ж; — не¬ 
ясне. 

вйкапаний «схожий, як дві краплі 
води»; — бр. вйкапани, п. мгукарапу 
«тс.»; — похідне утворення від вйкапа- 
ти; очевидно, пов’язане з певним спо¬ 
собом ворожіння — капанням воску чи 
сирого яйця у воду і вгадуванням в одер¬ 
жуваних конфігураціях образів певних 
людей чи тварин; пор. вилитий «тс.» 
такого ж походження.— ЗСБМ II 261.— 
Див. ще капати. 

[вйкарячити] «витріщити» Я; — не 
зовсім ясне; можливо, похідне від [ка- 
рячити] «вивертати, викривляти» або 
результат контамінації фонетично схо¬ 
жих і семантично близьких слів вйрячи- 
ти «витріщити» і [карячити] «розкаря¬ 
чувати» (пор.). 

[викйшувати] «заквашувати, викли¬ 
кати бродіння» Ж; — похідне утворення 
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вйкліт вила 

від кореня кис-, псл. куз- із чергуван¬ 
ням с/ш, як у квасити—заквашувати; 
не виключений вплив західнослов’ян¬ 
ських мов; пор. п. кізгепіе «квашення», 
кізгопу «кислий», слц, ку§Д «квасити».— 

НоІиЬ—Кор. 197; МасЬек ЕЗЛС 315.— 
Див. ще киснути. 

вйкліт — див. вик дочуватися, 
[виклочуватися] «вилуплюватися, 

бути висиджуваним у яйці» Ж, [вйклітІ 
«вилуплювання» Ж; — видозмінене за¬ 
позичення з польської мови; п. шукїос 
зі§ «вийти наверх, видзьобатися, вилупи¬ 
тися» (букв, «виколотись») тепер зміша¬ 
лося з \уук!ішас зі§ «викльовуватися».— 
ЗАУ VII 893.— Див. ще колоти, 

вйкнути — див. звикати, 
вйкобзати — див. ковзати, 
виконати, виконувати, [вйкін] «ви¬ 

конання» Я, [вйкон] «виконана робота» 
Ж, виконавець, виконавство, виконувач, 
виконавчий, виконавський, [невикдннийІ 
Ж, ст. вьїконьївати (XVI ст.); — бр. 
вйканаць; — очевидно, запозичення з 
польської мови; п. \уукопас, як і ч. 
уукопаїі, слц. уукопаі?, вл. чуукопас, 
ил. ст. угукопаз, є похідним утворенням 
від копас (копаіі) «конати, (ст.) викін¬ 
чувати», спорідненого з укр. конати.— 
Москаленко УІЛ 31; Зіамгакі II 406; 
Вгйскпег 252.— Див. ще конати. 

виконком; — бр. виконком;— склад- 
носкорочене слово, утворене в радян¬ 
ський період з початкових частин слів 
у словосполученні виконавчий комітет 
як калька р. исполкбм (исполнйтельний 
комитет).—Див. ще вйконати, комітет. 

виконроб; — складноскорочене сло¬ 
во, утворене з початкових частин 
двох іменників у словосполученні вико- 
навець робіт; словотворча модель запо¬ 
зичена з російської мови: р. прораб 
(производйтель робот).— Див. ще вй¬ 
конати, робити. 

вйкочелати — див. котйти. 
[викрот] «бурею повалене дерево» 

ВеЗа; — запозичення з польської мови; 
п. \уукгоі «вивернуте з коренем дерево» 
утворилося з префікса шу- та кореня 
-кгоі- (-кгеі-), що є варіантом псл. кгді-, 
збереженого в укр. крутити, п. кг§сіс 
(як псл. зіора до зідріїі).— Див. ще 
крутити. 

викрутас, викрутасом, Гокругла.' 
сом\; — р. бр. викрутаси, п. \уукг@іаз 
«згин; узор»; — утворене від викрут 
«згин, прикраса» за допомогою суфікса 
-ас-; на думку Вітковського, запозичене 
з польської мови в українську та біло¬ 
руську, звідки потрапило і в росій¬ 
ську.— Шанский ЗОРЯ І 3, 225; ЗИРЯ 
III 62—63; Варбот 2131 24, 151; №іі- 
кошзкі Р5122/1, 121.—Див. ще крутйти. 

виктувати «харчувати, пригощати, 
шанувати», ст. викта «денне утримання, 
пожива» (XVII ст.);— бр. [вікт] «їжа»;— 
запозичення з польської мови; п. \уікіо- 
\уас «харчувати», угікі «харчі, пожива» 
походять від лат. Уїсіиз «засоби існу¬ 
вання, їжа», похідного від дієслова 
уіуо «живу», спорідненого З гр. ріорш, 

•дінд. ]'Туа1:і «тс.», псл. яііі, укр. жйти.— 
ЗСБМ II 135; 51. угуг. оЬсусй 806; \Уа1- 
сіе—Ноїш. II808—809.— Див. ще жйти. 

Гвйкустрати] «випровадити, вигнати» 
Я;—бр. \вйкурстаць\ «тс,»; — неясне; 
через п. заст. [кигзіас] «будити; підга¬ 
няти» зводиться до лит. (ра)кїгзі:і «про¬ 
кидатися» (ЗСБМ II 264); можливо, по¬ 
в’язане з [кустратий] «патлатий» і пер¬ 
вісно означало «витягнути за волосся». 

вйла, [вилані] «залізні вила для 
гною», Івйлиско] Ж, [вйлиці] «вила; час¬ 
тина мотовила; частина ножиць від 
гвинта до гострих кінців», [вилйшник] 
«вила; держак рогача; держак вил» Л, 
[вилочник, вйлошник] «тс.» Л, вйлка, 
[вилки] «виделка», [вильцята, вилатий 
ВеБ, вилкастий ВеБ, вилкбватий Я, 
виловатий Ж, вйлчастий Я, вйлчатий 
Я1, [навилок] «певна кількість сіна, 
піднята на вилах», [навильник, навйльня] 
«тс.», розвйлина, розвилка УРС, Г, [роз- 
вйлок], розвилистий, розвйлкуватий, 
[розвйлити]; — р. вили, [вйла], бр. вільї, 
др. вила, п. вл. нл. \УІ(і1у, ч. ст. уісііє, 

ч. слц. уісіїу, полаб. уаісіїйі, болг. 
м. вйла, схв. вйле, слн. уііє; — псл. 
*уісі1о, утворене від уііі «вити» (<іє. 
*уеі- «вити, намотувати») та суфікса 
-сііо (>-1о), за допомогою якого утво¬ 
рювалися назви знарядь праці (пор. 
(о)рало, шйло); імовірне припущення 
Махека, що первісно це слово вжива¬ 
лося на означення пристрою для намо¬ 
тування пряжі (пор. укр. мотовило 
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з тим самим значенням), а потім так 
стали називати й інші схожі на нього 
знаряддя; з часом усталилася форма 
множини, як у назвах усіх парних пред¬ 
метів (ідвері, ворота, штани тощо); по¬ 
яснення псл. *уіс11а як «гачкувате зна¬ 
ряддя» (Реіегззоп АЇЗІРЬ 36, 152—153) 
непереконливе.— Шанский ЗСРЯ І З, 
98—99; Фасмер І 314; Преобр. І 84; 
ЗСБМ II 139; Вгііскпег 613; МасЬек 
Е5ЛС 688—689; БЕР І 147; Зкок III 
593—594.— Див. ще вити1. 

[вйлинжируватися] «прибратися, 
причепуритися» Я; — утворене на укра¬ 
їнському грунті від молд. лйноісе «ли- 
затщ, а се лйноісе «облизувати себе» 
(про тварин), що разом з рум. 1іп£е, 
а зе Ііп§е «тс.» походить від лат. 1іп§о 
«лижу, облизую», спорідненого з дірл. 
1і£іт «лижу», псл. Ііхаіі, укр. лизати; 
суфікс -ир- запроваджено, мабуть, для 
уникнення асоціації з жувати— СДЕЛМ 
237; БЬКМ 459; Ри$сагіи 84; Шаібе— 
Ноїш. І 806.—Див. ще лизати. 

[вилип] (бот.) «повитиця, Сизсиіа ері- 
Ііпит \Уеіке» Мак;— неясне. 

вилиця «опукла кістка черепа над 
верхньою щелепою; [бокова частина 
морди тварини; тильна частина голови 
риби]», вилицюватий, виличний',— болг. 
вйлушки «нижня щелепа», м. вилица, 
схв. вилица «тс.»; — утворене від ко¬ 
реня вил- (мабуть, за зовнішньою подіб¬ 
ністю цієї кістки до вилки); пор. зна¬ 
чення слова [вилиці] по діалектах: «роз¬ 
вилка, розсоха, частина ножиць від 
гвинта до кінців, частина мотовила».— 
БЕР І 147; 5кок III 593—594.—Див. 
ще вила. 

[вилігати] «лінуватися, бути ледарем» 
Дз; — бр. вьціегацца «вилежуватися, від¬ 
почивати», [вьілеганне] «ухиляння від 
роботи»; —утворене на білорусько-ук¬ 
раїнському грунті, очевидно, під впли¬ 
вом п. \ууІ?£ас «висиджувати, виводити 
(курчат)», \уу1?£ас зі? «вилежуватися»; 
спочатку, можливо, вживалося в розу¬ 
мінні «сидіти нерухомо, бути без діла».— 
Пор. вилінгатися. 

[вилінгатися] «хитрувати» ЛЧерк;— 
очевидно, походить від П. СТ. шу1?£ас 
зі? «вилежуватися; виляти» з певним 

розширенням і узагальненням цього 
значення, тобто «ухилятися, відкручу¬ 
ватися, хитрувати взагалі».— Див. ще 
вилігати. 

[вилохвостець] (ент.) «ногохвістка, 
Росіига уіііоза з ряду нижчих (безкри¬ 
лих) комах СоІІетЬоІа» Ж, [вилохвбстий] 
Ж; — р. вилохвбстки, ногохвдстки, бр. 
вілахвбсткі, нагахвбсткі;— складне су¬ 
фіксальне утворення з основ іменників 
вила і хвіст (хвост-); назва пояснюється 
тим, що ця комаха має спеціальні члени 
для пересування: стрибальну вилку і 
схожу на хвостик черевну трубочку для 
присмоктування при падінні після стриб¬ 
ка.— БСЗ 8, 65.— Див. ще вила, хвіст. 

вйлух — див. валах. 

вилучати, вйлучити, [вилука] «вилу¬ 
чення», [вйлучка] «виняток» Я, [вйлуч- 
ний 1 «винятковий» Я; — бр. вшучаць, 
п. \уу1^сгас «виключати», ч. ууіисоуаіі, 
слц. ууіисоуаі?, нл. \ууІісЬо\уав, болг. 
изл’ьчвам «виділяти», слн. ігібсаіі «тс.; 
виключати»; — псл. Ідсііі (др. лучити) 
«з’єднувати; згинати»; значення «роз’¬ 
єднувати, відокремлювати» розвинулося 
в похідних утвореннях з префіксами 
*0Г2- «роз-», оі-, уу-.— Фасмер III 
537—538; Преобр. І 480; Срезн. II 58.— 
Див. ще ви-, лучити2. 

[виля] «біля»; — очевидно, видозмі¬ 
нене запозичення з словацької мови; 
слц. уесії’а, споріднене з ч. уєсііє, 
П. \УЄСІІЄ, [\УЄІе], є прямим відповідни¬ 
ком до укр. [відля] (див.). 

виляти, [ввиляти] «ухилятися, ви¬ 
ляти» Ж, [вигляти] «тс.» Ж, [вилюга] 
«кривизна, закрут» Ж, [вилюжка] «хви¬ 
ляста лінія в орнаменті; викривлення», 
[,вилюжистий] «хвилястий» Я, [вильнйй 1 
«покручений», [звильні/ти]; — р. ви¬ 
лять, бр. віляць, п. [\УІІас]; — похідне 
утворення від дієприкметникової основи 
вил- (псл. уіі-) до дієслова вйти «скру¬ 
чувати»; порівнюється далі з лит. ууїцз 
«брехливий», ууііиз «хитрощі, ошукан¬ 
ство», п. \уі!а «блазень, божевільний», 
ч. уііа «дурень»; зіставлялося також 
(Вй£а КН І 491) з лит. уіеібіі «згортати, 
розгортати, мотати»; уіеіа «дріт».— Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 3, 99; Фасмер І 315; Филин 
Образ, яз. 283; Преобр. І 84; ЗСБМ II 
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142—143; МасЬек Е5ЛС 689—690; Реіі- 
кап ЬР 56, 244.— Див. ще вити1. 

(вилячка] «пізньовесняна муха» Ж; — 
очевидно, походить від виляти; назва 
мотивується, можливо, зигзагоподіб¬ 
ним польотом цієї комахи, 

вйльга — див. іволга. 

[вильєтник] «кісник, стьожка» Я; — 
очевидно, результат видозміни форми 
*вельветник, похідної від вельвет (вид 
тканини); пор. бархатка з близьким 
значенням, похідне від бархат «окса¬ 
мит».— Див. ще вельвет. 

[вильоти] «розрізні, відкидні рука¬ 
ва», [вельдти] «тс.» Пі; —запозичення 
з польської мови; п. \уу1о! «відкидний 
рукав» є похідним від Іесіес «летіти».— 
РісЬЬагсІі 121.— Див. ще летіти. 

вильце «гільце, обрядове деревце 
українського весілля», [вільце] «тс.; де¬ 
ревце (прикрашене квітами) на могилі 
юнака або дівчини» Па, [в'єлце] «гільце» 
Л, [вйблце, йблце] «тс.»Л; — бр. [вільца] 
«вечірка перед весіллям у молодої», п. 
[ауіісє] «весільне гільце»; — результат 
контамінації слів вйти і гільце; пор. 
вираз вити вильце (очевидно, з вити 
гільце) «вбирати, прикрашати соснову 
чи ялинову гілку для весільного коро¬ 
ваю».— ЗСБМІІ 140—141.—Пор. гільце. 

вимагати, вимога, вимогливий, [од- 
магати] «відбирати» Пі; — р. вьімогать 
«вимагати, домагатися», бр. вьімагаць 
«тс., жадати», п. шута^ас, ч. уутаЬаіі 
«тс.», слц. уутаЬаіі «тс.; витягати»; — 
похідне утворення від могтй, яке у спо¬ 
лученні з префіксом ви- частково збе¬ 
регло своє первісне значення (особливо 
в словацькій мові),— Булаховский Тру¬ 
ди ИРЯ І 194.— Див. ще могтй. 

[вймерхатися] «виголоднітися»; — 
бр. [вьімерхацца] «тс.»;—очевидно, по¬ 
в’язане з [мерха] «шкапа», [мерша] «пад- 
ло»; могло бути утворене за аналогією 
до виморитися (пор. морити голодом).— 
ЗСБМ II 269.— Див. ще мерха, мерша. 

вимикати, вимикач —див. замикати- 
[вйміл] «промите, вимите місце» Ж, 

[вимілити] «промити» Ж; — не зовсім 
ясне; можливо,префіксальне утворення 
від основи міл-, тієї самої, що і в мілкйй 
«дрібний», р. мел, мелкий; первісне 

значення —«позбавити дрібних часток» 
(у т. ч. і в вигляді мулу), як у вйлущити 
від луска, випотрошити від пдтрох 
і под.; може бути зіставлене і з р. ст. 
вьімолг (к вьсмлу < вьімьл-) «намите во¬ 
дою підвищення коло річки», пов’яза¬ 
ним з мйти, псл. туїі. 

вймпел; — р. бр. вймпел, п. \уітре1, 
болг. вймпел; — запозичене через ро¬ 
сійську мову з голландської в першій 
половині XVIII ст.; гол. \уітре1 «пра¬ 
пор, стяг» споріднене з нвн. \Уїтре1, 
снн. \уітре1, \уіітре1, днн. штраї, 
дангл. \уіпре1, \УІтре1 «тс.», свн. Ьечгіт- 
ріеп «закутувати», двн. \уіп!і1а «хустка», 
первісна основа яких збереглася в дісл. 
уеіра «хустка»; п (згодом т) перед р 
з’явилось у цій основі пізніше під впли¬ 
вом аушсієп «вити».— СІС 125; Шанский 
ЗСРЯ І 3, 227; Фасмер I 368; Юиде— 
Міігка 862. 

вимук — див. мучаник. 
[вймутюрхатися] «виголодатися, ви¬ 

снажитися»; — неясне; можливо, є афек¬ 
тивним ваоіантом (Ьооми [вймерхатися] 
(пор.). 

вим’я, [вімня ДБ III, вівне ВеБ], 
вйм'ястий; — р. бр. вьімя, др. вьімя, 
п. \ууті§, ч. уут£, слц. уетепо, вл. 
шитіо, нл. Ьитіе, полаб. уоіпщ, болг. 
м. вйме, схв. вйме, слн. уїте; — псл. 
*уут§ <*уу(і-т@; — споріднене з двн. 
йіаг «вим’я», нвн. Еиіег, дангл. йбег 
«тс.», лат. йЬег, -егіз «багатий, родючий; 
вим’я», гр. оЗ'Оар, род. в. ооФато? 
«вим’я», дінд. йсІЬаг, род. в. йсІЬпаЬ; 
іє. *йсИі-г-/-п- з чергуванням г/п; у пра¬ 
слов’янській формі замість розширю¬ 
вача основи -Г-/-П- виступає суфікс -теп 
(>-т§), той самий, що й у *рІет§ 
«плем’я» (з *р1ес1теп, пор. ріобь) та 
ін.— Критенко Вступ 542, 568; Шанский 
ЗСРЯ І 3, 227; Фасмер І 368—369; 
ЗСБМ II 270; МасЬек Е$Л£ 704; БЕР 
І 148; 5кок III 594; Хзмп Зтимология 
1970, 263—268; Бернштейн Очерк 1974, 
185; Ескегі 2151 8/6, 885—886, 888; 
Тгаиїтапп 334; Вй§а КР II 672; Ро¬ 
коту 347. 

вина, [вйнне] «борг» Я, [вйнник] Ж, 
[вйнниця] «провинниця» Л, [виновате] 
«іборг», [винователь] «обвинувач», [вино- 
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вацтво] «винність», [винбвщик] «винува¬ 
тець» Я, винуватець, [винувач], вйнен, 
винний, винуватий, винйти, винува¬ 
тити, [винувати\, звинувачувати, зв«- 
няяш, [забезвйнно, забезневйнно, завйна, 
завинила Ж], [ізвйна] «вибачення» Ж, 
[ізвиняти Ж, ізвинйти Ж, невйнничати], 
обвинувач, [обвйна] «обвинувачення» Ж, 
[обвйнник], обвинувальний, обвинувачу¬ 
вати, [обезневиняти] Ж, повинний, по¬ 
винність, повинитися, [новинуватися], 
провина, провинність, провйнник, [про- 
вйнен], провинний, провинений, провину- 
ватитися «провинитися»; — р. болг. 
вина, бр. віна, др. вина, п. вл. нл. \уіпа, 
ч. слц. уіпа, м. вина; — псл. УІпа; — 
споріднене з лит. уаїпа «помилка», лтс. 
уаїпа «провина», аіуаіпбі «вибачити», 
прус, еішпйі «тс.; виправдати»; іє. 
*иеі- «переслідувати, наступати»; далі 
пов’язується з воювати, війна (щодо 
значення пор. р. повиноваться «підкоря¬ 
тися»).— Шанский ЗСРЯ І 3, 99; Фас- 
мер І 316; Преобр. І 84; ЗСБМ II 143; 
МасЬек Е5ІС 690; НоІиЬ-Кор. 416; БЕР 
1148; Ягич АІЗІРЬ 20, 370; Тгаиітапп 
344; Рокоту 1123—1124. 

винайти — див. найти. 
вйнахід, винахідливий, винахідник, 

винахідництво, винаходити —див. на¬ 
ходити. 

[виндюк] «шлунок» Ж; — очевидно, 
результат контамінації слів [бендіЬх1 
«пузо» і [вантюх] «живіт; лантух, мі¬ 
шок».— Див. ще бендюх, вантух. 

виникати, виниклий, [одникати (від 
землі)] «підійматися, трохи підростати» 
Ж; ■— р. [виникать], бр. вьінікаць, др. 
виникнути «висунутися», п. \уупікас, 
ч. угпікаіі, слц. угпікаі’, болг. вгзнйк- 
вам, м. возникнува, слн. угпікаіі, стел. 
В’хзішкмлті; — похідне утворення від 
псл. пікаїї, яке, очевидно, вже тоді, як 
і пізніше др. никати, никнути, мало 
два протилежних значення «схилятися» 
і «підійматися, з’являтися».— Див. ще 
никати, нйкнути, 

[вйнічкувати] «випровадити, усуну¬ 
ти» Я; — утворилося, мабуть, під впли¬ 
вом п. ууупісоууаб зі§ (сге§о) «викрути¬ 
тися, звільнитися, уникнути (чогось)», 
похідного від займенника ліс «ніщо».— 
Див. ще ви», ні», що. 

вино, винар, винарня, винарство, 
[винець] (бот.) «цибуля винограднико- 
ва, АНіиш уіпеаіе Б.» Ж, [винівка] «винна 
бочка», винник, [винниківна], вйнниця, 
[винниця] (бот.) «виноград, Уіііз уіпі- 

їега Б.» Мак, [винничка] (бот.) «порічка, 
РіЬез гиЬгигп Б.» Мак, [винничкй] «кис¬ 
луваті яблука» Ж, Івинтоха] «сорт яб¬ 
лук» Ж, [винбвка] «сорт полуниць» Я, 
[винянька] «горілка з винограду» НЗ 
УжДУ 12, [винце] «порічка» Мак, вин¬ 
ний, [винникувати]-, — р. вино, бр. 
вінб, др. вино, п. вл. нл. \уіпо, ч. слц. 
слн. уїпо, полаб. уаіпб, болг. м. вйно, 
схв. вйно, стел, вино; — псл. уіпо; — 
раннє запозичення з латинської мови, 
можливо, через німецьке посередництво; 
нім. Шеіп (двн. удп) походить від лат. 
уїпшп, успадкованого, як і гр. (Р)оїуоє 

«тс.», з індоєвропейської прамови; іє, 
*иоіп- «вино» походить з якоїсь мови 
стародавніх культур середземномор¬ 
ських островів. Малої Азії та Кавказу 
III—II тисячоліття до н. е.; пор. ар. 
\уаіп «вино», хет. иііап-, ассір. іпц, 
гебр. іаіп, груз. §уіпо «тс.»; пов’язуван¬ 
ня цього слова з іє. *иеі- «витися», за 
властивістю виноградної лози (Младе- 
нов 66; БЕР І 149; Шанский ЗСРЯ І 
З, 100), що виключає можливість запо¬ 
зичення, малоймовірне, зважаючи на 
географічне поширення виноробства в 
стародавньому світі і первісне значення 
слова як назви напою, а не рослини.— 
Критенко Вступ 502, 552; Акуленко 
131; Фасмер І 316—317; Преобр. І 84; 
Львов Лексика ПВЛ 173; ЗСБМ II 150; 
МасЬек Е5Лб 690; 5кок III 594—595; 
Ргізк II 364—366; К1и§е—Міігка 850. 

виноград, виноградар, виноградар¬ 
ство, винограддя, виноградина, виноград¬ 
ник, виноградництво, виноградарський, 
виноградний, виноградовий, ст. виноградь 
«виноградник, винниця» (XVI—XVIII 
ст.), виноградники «винник, робітник 
на винограднику» (XVI ст.), виноград- 
ничка «робітниця на винограднику» 
(XVI ст.); — р. виноград, бр. вінаград, 
др. винограді), п. \Уіпо§гас1, ч. слц. уіпо- 
Ьгасі «виноградник»*, схв. вйногрйд, слн. 
УІпо§гасі «тс.», стел, вииоград'к «вино¬ 
градник»; — засвоєно з старослов’ян¬ 
ської мови, в якій було калькою гот. 
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винозГр випороток 

■чУеіпа§агсІ5 «виноградник», утвореного 
з основ у?еіп- «вино» і §агс1- «город, 
сад», спорідненого з псл. *§ог<І- «город»; 
на східнослов’янському грунті втрати¬ 
лося значення другого компонента і 
слово сприймається як просте.— Шан- 
ский ЗСРЯ І 3, 101; Фасмер 1317; ЗСБМ 
II 145.— Див. ще вино, город. 

винозір, [виноздр] Ж, винозорний 
«далекозорий (епітет сокола); (перен.) 
прозорливий»; — етимологічно не зов¬ 
сім ясне складне слово, перший компо¬ 
нент якого вино, можливо, зводиться до 
давнього кореня ин- «один», що можна 
розглядати як позначення здатності со¬ 
кола дивитись одночасно в різні боки 
(кожним оком окремо), другим компо¬ 
нентом є основа іменника зір.— Див. 
ще зір, інший.— Пор. ВИНОХ1Д, інохідь. 

винокур «робітник гуральні», вино¬ 
курня, винокуріння, ст. винокур%, вино¬ 
курня, винокурений (XVIII ст.); — 
р. винокур, бр. вінакур, п. [шіпокиг] 
(з бр.); — складне слово, утворене з ос¬ 
нов слів вино і кур-йти, тобто підігрі¬ 
ванням добувати («викурювати») горіл¬ 
ку; змішування понять «вино» і «горілка» 
в російській розмовній мові дає підставу 
вважати, що укр. винокур походить з ро¬ 
сійської мови.— Тимч. 254; ЗСБМ II 
146.— Див. ще вино, курити. 

[винополька] «шинок, монополька» 
ЛЧерк; — р. [винополька], бр. [віна- 
пдлька]\ — результат видозміни слова 
монополька «крамниця, де продавали 
спиртні напої» під впливом слова ви¬ 
но.— Фасмер І 317; ЗСБМ II 146.— Див. 
ще вино, монополія. 

[винотока] «давильня для виноград¬ 
ного соку»; — п. \уіпоіок «лівер (для 
переливання рідини)», схв. виндточ, ви- 
ндтдчіе, слн. уіпоіок «жовтень»; — 
складне слово, утворене з основ слів 
вино і точйти.— Див. ще вино, текти. 

[винохід] «кінь-іноходець», [вино¬ 
ходець] «тс.»; — р. [виноходУ, —резуль¬ 
тат видозміни деетимологізованої форми 
іноходець і под. під впливом слова вино 
або через появу приставного в-.— Див. 
ще інохідь. 

винцерада — див. анцерада. 
виняток, винятковий, вйняти — див. 

йняти. 
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випадок Г, Ж, вйпадком, випадко¬ 
вий; — р. [випадок], бр. випадок, п. \уу- 
рабек; — похідне утворення від пада¬ 
ти; спочатку вживалося, очевидно, як 
вузький термін під час гри в кості (при 
вдалому падінні кості); за іншим погля¬ 
дом (ШсЬЬагбі 113), запозичене з поль¬ 
ської мови.— Див. ще ви-, падати. 

[випатрати] «забруднити щось»; — 
р. [патрать] «бруднити»; — неясне; 
можливо, пов’язане з укр. патрати 
«скубти пір’я, знімати щетину; потро¬ 
шити».— Преобр, II 27.— Пор. па¬ 
трати. 

випинати — див. п’ястй. 
[вйпиндити] «вигнати, випровадити» 

Ме; — запозичення з польської мови; 
п. \уур§бгіс «вигнати, прогнати» є по¬ 
хідним від р§бгіс «гнати, гонити», якому 
відповідає укр. [аудити] (див.). 

[вйпір] «чинбарський брусок (з ду¬ 
бильної кори, торфу)» Ж, Шпірний] 
«дубильний» Ж; — неясне; можливо, 
пов’язане з прати (шкіру тварин, яку 
вичинюють за допомогою дубильної 
кори). 

вйплішити — див. пліш. 
випороток «мертвонароджена чи ви¬ 

різана з утроби матері тварина; хутро 
такої тварини», [вйпорок Ж, вйпорток] 
«тс.»; — р. [вйпорток, випороток, вьї- 
праток], бр. вйпарак «тс.», др. испоро- 
токь «жива дитина, вирізана з утроби 
матері», п. \уурогек «випороток», \уурги- 
іек «тс.», ч. зргаіек «недоношена тва¬ 
рина; шкурка з недоношеної тварини», 
[уурагек] «теля-недоносок», болг. изпд- 
рец, цсл. испр’ьт’ьк'ь; — псл. ^’ьгрог- 
іькь, *]'ьгр'ьгіьк'ь; — здається пов’яза¬ 
ним з пороти (випорювати); враховуючи 
р. запорток «тухле яйце», Преображен- 
ський (II 110) підводить усі ці форми під 
р. портить «псувати» і припускає для 
нього первісне значення «висиджувати, 
гріти висиджуванням» або «носити в жи¬ 
воті», вважаючи його спорідненим з лит. 
регеіі «висиджувати, виводити пташе¬ 
нят», лтс. регбі «сидіти на яйцях, виси¬ 
джувати курчат», двн. Гагго (їаг) «бичок», 
лат. рагіо «народжую», гр. яортід (яор- 
та|, яорід) «теля, телиця», ос. іігікт 
«худоба», дінд. ргіНикай «дитина; зві¬ 
рятко», похідними від іє. *рег- «вибира- 



випрягати вирйнниця 

тися назовні, народжуватися»; сумнів¬ 
но.— Фасмер 1369; ЗСБМ II 273;МасЬек 
Е5Л!: 571; Мікі. ЕШ 258.— Див. ще 
пороти. — Пор. запорток. 

випрягати, вйпряг, випряжнйй — 
див. прягти. 

випуклий, випуклість, випуклястий, 
випучйстий, вйпучний — див. пук. 

вир, [вер] «вир» Ж, [вйрей] «тс.» ВеБ, 
[вйрник] Ж, виристий, [вирити] «виру¬ 
вати», вирувати;— р. діал. болг. вир, 
бр. вір, п. 'шг, ч. слц. слн. \чг, м. вир 
«калюжа, водоймище», схв. вйр, стел, 
кирг,; — псл. уігь; —споріднене з лит. 
уугїиз «вир», лтс. уіга§з, лат. уегіех 
«тс.», аром, уіго «глибоке місце у воді»; 
інші ступені чергування відображені 
у стел, вьр'кти (псл. *уьгеіі) «кипіти, 
клекотіти», ч. угііі, укр. [вріти], лит. 
уігіі «кипіти», лтс. уігі «кипіти, вари¬ 
тися», а також в укр. [ізвір] «джерело», 
схв. извор «тс.», укр. варити; безпосеред¬ 

ній зв'язок з вити (МасЬек Е5ЛС 690) 
остаточно не доведений.— Фасмео 1318: 
ЗСБМ II 153; БЕР І 150; 5кок III 622— 
624; Ргаепкеї 1260; Тгаиішапп 361.— 
Пор. варити, вріти, ізвір. 

вира (іст.) «штраф за вбивство», віра 
«тс.», вирати «збирати подать» Я, ст. 
вира (XV ст.); — р. вйра, бр. віра, др. 
вира, вирьное; — здебільшого вважає¬ 
ться запозиченням з германських мов, 
зокрема, від варягів; пор. перший ком¬ 
понент двн. свн. \уег§е1і (нвн. \Уег§е1сі) 
«штраф за вбивство чоловіка», утворе¬ 
ного з двн. м/ег «чоловік» і §е1с1 «від¬ 
плата, вартість» (Горяев 49; Преобр. І 
85); видається ймовірним і припущення 
Фасмера про праслов’янське походжен¬ 
ня цього слова: псл. уіга «штраф за 
вбивство чоловіка» як похідне від псл. 
*уігь «чоловік», що відповідає лит. 
у^газ «чоловік», прус, у/іігз, лат. уіг, 

гот. \уаіг, \уег, ав. уїга, дінд. утгаїз 
«тс.».— Фасмер І 318; ЗСБМ II 153— 
154; КІи£е—Міігка 856. 

виражати, вйразити, вираз, вираз¬ 
ник, виражальний, виразистий, вйраз- 
нйй Г, Ж, виразовий; — р. виражать, 
бр. вьіражаць, п. шугагас, вл. \уугагус 
«вибити», ч. уугагеіі «вибивати; видава¬ 
ти (звук)», слц. уугадаі? «вибивати, кар¬ 

бувати», болг. изразя «висловлюю», 
м. изрази, схв. изражавати, слн. ігга- 
гаіі «тс.»; — префіксальне утворення 
від псл. гагіїі «бити, ударяти»; первісне 
значення префіксального утворення — 
«вибивати, викарбовувати»; сучасне зна¬ 
чення вважається результатом кальку¬ 
вання нвн. аизсігйскеп «виражати; ви¬ 
тискувати», яке в свою чергу є калькою 
лат. ехргішеге «тс.».— Шанский ЗСРЯ 
І 3, 230—231; ЗСБМ II 279; Мейе ОЯ 
274.— Див. ще ви-, раз, разйти. 

виразка, вйразок — див. разйти. 
вирган, вігран, вірган — див. вар¬ 

ган. 
вирґела — див. вергела. 
[вирґилес] «вайло, бельбас, здоро¬ 

вило, телепень» Ме; — очевидно, ре¬ 
зультат зближення слів [вергела] і Гер¬ 
кулес.— Див. ще вергела. 

вирезуб (іхт.) «Киіііиз їгізіі (Беисіз- 
сиз Ігізіі, Сургіпиз бепіех)», веризуб, 
[верйза Мо, вйриз Ж, виризуб Ж, виро- 
зуб Л—Г], ст. виризуб, верезуб (XVI— 
XVIII ст.); — р. вирезуб, [веризуб, вере¬ 
зуб], п. ууугогиЬ, [угугог^Ь, УУІгог^Ь, 
\уусіго2^Ь] «тс.»; — виводиться з давні¬ 
шого *вирізозуб (у нижній щелепі цієї 
риби вищерблені зуби, ніби з вирізкою); 
може бути пов’язане з [верий] «вигнутий»; 
менш переконливе припущення про зв’я¬ 
зок із схв. вирити «виглядати, стирча¬ 
ти» і стел, оувирити «витріщити» (Вгііск- 
пег 639).— Коломиец Общесл. назв, рьіб 
59; Фасмер І 370; Преобр. І 104. 

[вйриґлі] «особливі па в танцях» Я, 
[вирих'льбвувати] «виробляти особливі 
па» Я; — неясне. 

виринути «винирнути», виринати, 
вирнути СУМ, Бі, зрйнути «тс.», [нав- 
віїринки] Ж;—р. [вирйняться]; — ре¬ 
зультати видозміни форми виниряти 
(пор. р. винирять, бр. виньїраць) під 
впливом дієслова рйнути «сильно тек¬ 
ти».— Див. ще ниряти.—Пор, рйнути, 
пірнати. 

вирйнниця (бот.) «морська зірочка, 
СаІІіІгісЬе уегпа Б.» Ж; — очевидно, по¬ 
в’язане з виринйти; назва може бути 
зумовлена тим, що тичинки цієї підвод¬ 
ної рослини тягнуться вгору, доки пиль¬ 
ники не виринуть на поверхню води, 
після чого відбувається запилення. —• 
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виринь вируґбвувати 

Вісюліна—Клоков 160; Нейштадт374.— 
Див. ще виринати, ниряти. — Пор. вй- 
ринь. 

[виринь] (бот.) «пухирник звичайний, 
ІЛгісиІагіа уиі^агіз Б.» Ж;—пов’язане 
з виринати; назва мотивується біоло¬ 
гічними властивостями цієї водяної рос¬ 
лини: без кореня, живе в напівзануре- 
вому стані, перезимовує на дні водойм 
у вигляді зимових бруньок, а потім 
виринає.— Словн. бот. 455; Нейштадт 
507—508.— Див. ще виринати. — Пор. 
вирйнниця. 

вирій, [вирай, вйрей Пі, Ж, вйр'є Бі, 
вйрєй Пі, ирай Ж, ирей Ж, арій Ж, ір'є 
Бі, ірій Ж1, [йриця] «пташка, що повер¬ 
нулася з вирію»; —р. йрий, бр. вирай, 
др. ирии, п. у^уга];—загальноприйня¬ 
тої етимології не має; можливо, пов’я¬ 
зане з псл. *}агь «весна», що разом з гот. 
]ЄГ «рік» походить від ІЄ. *ІОГ- із ступе¬ 
нем чергування ізг-, звідки виникло 
їг-, представлене в др. ирии з давнім 
прикметниковим суфіксом -ии; укра¬ 
їнська форма з початковим в виникла 
внаслідок злиття прийменника в з імен¬ 
ником у сполученні в ирій (куди?); 
форми вирай, ирай під впливом рай; 
заслуговує на увагу також спроба по¬ 
в’язання з прус, іигіау «море» (Мартьі- 
нау Белар. лінгв. 7, 69); менш задо¬ 
вільні інші пояснення: як запозичення 
з іранської мови,— пор. ір. аігуа- «арій¬ 
ська країна» (Фасмер—Трубачев II 
137— 138); як пов’язаного з ос. іг (ігае) 
«осетини» (Уазшег Р$1 6, 176—177; Фи- 
лин Образ, яз. 279), з іменником рай 
(Вгііскпег 452), з псл. *уігь «вир» (Тоіуо- 
пеп РПР 24, 104—126), з гр. єар(^р) 
«весна» (Горяев 123; Преобр. І 273), 
з дінд. агапуаЬ «чужий, далекий» і з 
лит. огаз «повітря» (Потебня РФВ 6, 
146, 155) та ін.— Ильинский РФВ 74, 
138— 140; Филин Происх. яз. 529—530; 
ЗСБМ II 279—280; Топоров III 95—96. 

вирла «випуклі очі», вирлач, вирла¬ 
тий, [вірлатий\ Ж; — бр. вірлатьі «ви¬ 
трішкуватий», схв. врлав «косоокий, 
з пошкодженим оком»; — очевидно, по¬ 
хідне від тієї самої основи псл. *уьг1- 
(*уьгсН-?) «повертання, обертання, ви¬ 
вертання», що й верлд «важіль»; спроба 

пов’язання з слн. уігеіі «здійматися, 
стирчати; дивитися недобрим оком», схв. 
уїгііі «дивитися», р. [вйрити] «тс.», 
[вирять] «сторонитися, ухилятися» 
(Куркина Зтимология 1970, 100—101) 
потребує додаткового обгрунтування.— 
Див. ще верло.— Пор. вирлоокий, 

вйрло — див. верло. 
вирлоокий «балухатий», [верлобки] 

Л, вирлоокість; — р. іверлидкий) «косо¬ 
окий; який повертає в усі боки очима», 
[верлибка] «казкова одноока істота», бр. 
вірлавбкі «витрішкуватий», схв. врлдок 
«з ушкодженим оком»; —псл. *уьг1о- 
окь; — утворене з основ *уь|'І- «вертіти, 
вивертати» й око.— ЗСБМ II 61—62.— 
Див. ще вйрла, око.— Пор. берлоокий. 

вйрок, [вйрік] Ж; — бр. вьірак; — 
очевидно,запозичення з польської мови; 
п. \^угок, як і ч. слц. уугок «вислів, 
сентенція», походить від дієслова угутгес 
«висловити», угуггекас «висловлювати», 
утвореного з префікса уу- «ви-» і діє¬ 
слова ггес «ректи».— Худаш 122.—ЗСБМ 
II 280.— Див.ще ви-, ректй. 

[виромир] (зоол.) «червоноока коло¬ 
вертка, РЬіІосІіпа егуіЬгорЬіаІта» Ж;— 
складне слово, утворене з основ іменни¬ 
ків вир і мир, перший з яких відбиває 
біологічні особливості тварини (під час 
руху коловертного апарату, що міс¬ 
титься в передньому кінці тіла, в воді 
утворюється вир), а другий, очевидно, 
не має конкретного значення і вжитий 
як тавтологічний засіб афективного за¬ 
барвлення або виник унаслідок деети¬ 
мологізації з колишнього компонента 
з певним конкретним (тепер затемненим) 
значенням.— УРЕ 7, 10; БСЗ 22, 14.— 
Див. ще вир. 

[вйрпці] «постоли» ДзАтл І; — не¬ 
ясне; можливо, пов’язане з верба (тобто 
*вербці, первісно як «взуття, зроблене 
з кори або пагонів молодої верби»); 
пор. також [керпці] «постоли». 

[вируґбвувати] «виганяти, усувати, 
прибирати» Ж, [вируга] Ж, ст. вируґо- 
вати «вигнати, викинути» (1635); — за¬ 
позичення з польської мови; п. \ууги£о- 
\уас, \ууги§о\уу\\гас «усувати, звільняти, 
виживати, виганяти» походить від ги^о- 
\уас «виселяти, виганяти, усувати з по¬ 
сади», щ§і «вигнання з країни, масове 
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звільнення», запозиченого з терміноло¬ 
гії німецького міського права; нім. 
гіі§еп «ганити, осуджувати», Рй§е «до¬ 
гана» споріднене з псл. *гекіі, укр. 
ректй.— РісЬЬагсІі 113; Вгйскпег 468; 
К1и§е—Міігка 613. —Пор. ругати. 

вйручити, виручати, вйручка; — 
р. виручить, бр. вьіручьіць, др. виручити, 
п. \ууг§С2у6; — очевидно, утворене на 
давньоруському грунті з префікса вьі- 
«ви-» і втраченого в сучасних східносло¬ 
в’янських мовах дієслова вручити «по¬ 
ручитися», похідного від рука; первісно, 
мабуть, мало конкретне значення «про¬ 
стягнути руку порятунку».—Шанский 
ЗСРЯ І 3, 231; Булаховский ТрудьіИРЯ 
1187; ЗСБМ II 281; Вгйскпег 458; То- 
поров III 82. — Див. ще ви-, рука. 

вир’яний, вер'яний — див. верм’я- 
ний. 

вирячити «витріщити», вирячувати, 
[вирячати, вйрячок], вирячкуватий, [ві- 
рачкуватий] Ж; — р. [вьірачить] «витрі¬ 
щити», бр. [вирачьщь], п. \уугасгус 
«тс.»; — результат гіперистичного по¬ 
м’якшення р в деетимологізованому 
дієслові *вирачити, похідному від рак 
«РоіашоЬіІиз. азіасиз»; витворення цього 
дієслова могло бути зумовлене тим, 
що у рака очі розміщені зверху. — 
ЗСБМ II 220.—Див. ще рак.— Пор. вй- 
карячити. 

висикака, висікака — див. сікатися. 
висіти, вйснути, вис, [вйса], [вйсіньІ 

«висота» Ж, [висиня], [вислюга] «шибе¬ 
ник» Бі, [вйсник] «тс.» Ж, висок (тех.), 
висулька, вйслий, [виснйй, висючий Я І, 
висячий, звис, [звйса] «маятник» Ж, 
ізвйсник] «стрімкий берег», [звйсок] «за¬ 
лишок» Ж, Ізвисйстий] «обвислий» Ж» 
звислий, [зависати] «покладатися, розра¬ 
ховувати» Ме, навис, повись «паморозь», 
провйс, [свйсель] «вільні кінці верхів 
і еподів рибальської сітки» Дз, [евйелі] 
«нижній кінець плавної сітки», [увйелий] 
«вертикальний»; — р. висіть, бр. ві- 
сець, др. висЬти, п. хмізіес, ч. уізеїі, 
слц. уізієі', вл. мпзас, нл. \уізаз, болг. 
виск, м. виси, схв. вйсити, слн. уізеіі, 
стел. вис'Ьти;' —псл. *уізеіі, уізпдіі;— 
переконливо не з’ясоване; порівнюва¬ 
лося з дінд. уізаіі «іде, прибуває» (Ва§а 

РК 11 689), з лит. уурзбіі «гавити, ло¬ 
вити гав» і уаіруііз «лупати очима» 
(Ильинский ИОРЯС 23/1, 125; БЕР І 
153), з ос. а\уупзуп/ашіпзип «вішати», 
перс, ауег-, ауєхі- «висіти, вішати» 
(Абаев ИЗСОЯ І 87—88).— Шанский 
ЗСРЯ І 3, 105; Фасмер—Трубачев І 
319—320; ЗСБМ II 161; 5кок III 596— 
597;Мозгупзкі Р2ТР 198.— Пор. вішати. 

виск, [вискотня], вйскнути, вискоті¬ 
ти, вищати; — р. ст. вйскати, бр. віск, 
п. \уізк, болг. виск, м. виск «іржання, 
виск», схв. вйска «тс.», вйснути, стел, 
виштдти, висидіти «пищати, шепоті¬ 
ти»;—псл. уізкт», паралельне до уІ2§ь;— 
звуконаслідувальне; порівнюється з нвн. 
\УіеЬегп «іржати» від свн. угіїїеп, \уіє- 
Ьепеп, \УІЄІ1ЄГЄП, ДВН. \УІІ10П (можливо, 
замість *\уі}Оп, *Ь\мі)оп), герм. *Ь\уі- 
«галасувати, іржати», хет. уі]аі- «кри¬ 
чати», а також лат. уііиіог «радісно кри¬ 
чу, торжествую», дат. уіє, англ. [шіскегї 
«іржати» та ін., що зводяться, очевид¬ 
но, до іє. *уоі-; елемент -зк- вважається 
давнім інхоативним суфіксом.— Фас¬ 
мер І 313; Преобр. І 83; БЕР І 152; 
5кок III 597; КІи§е—Міігка 860; Таї¬ 
сіє—Ноїш. І 807; Когїпек 219., 

вискік — див. скакун. 
[вислюгати] «тинятися, вештатися без 

діла» Я; — неясне. 
висок «скроня; волосся на скроні»;— 

р. висок «тс.», Івискй] «волосся взагалі», 
бр. [вісдкУ, — похідне утворення від 
вйсіти; первісне значення «пасмо во¬ 
лосся, що спадає на чоло» засвідчено 
в окремих російських говірках; думка 
про походження від іє. цїК-, яке збері¬ 
гається в лат. сегуіх «потилиця» (Оіг§Ь- 
зкі БР 2, 256), помилкова.— Шанский 
ЗСРЯ І 3, 106; Фасмер—Трубачев І 
320; Преобр. І 85; Желтов ФЗ 1876 І 
18; ЗСБМ II 162, 164.— Див. ще вйсіти. 

[високол] (фольк.) «сокіл» Я; —епі¬ 
тет сокола, утворений, очевидно, в ре¬ 
зультаті контамінації слів високий (тоб¬ 
то «гой, що високо літає») і сокіл (див.). 

[високопарний] Я, ст. вьюокопарньїй 
(XVII ст.); — р. вьісокопарньш «високо¬ 
мовний; (ст.) який високо літає (XV 
ст.)», болг. високопарен, схв. високдпа- 
ран; — складне слово, утворене з основ 

381 



високосний вись 

прислівника високо і дієслова парити 
«ширяти».— Див. ще вись, парити. 

високосний, [висектовий] Пі, ст. ви- 
сектовьій (XVIII ст.); — р. високосний, 
бр. висакдсни, др. високостг, високость- 
ний, болг. високдсен, м. високосен, стел. 
високосткн'ь,висЕК'ь.ст'ь,виСЕК'ьсткн'ь;- 
запозичено з середньогрецької мови че¬ 
рез старослов’янську; сгр. рі0є|то$ по¬ 
ходить від лат. Ьіззехіиз, букв, «двічі 
шостий»; назва пояснюється тим, що 
366-й день високосного року в рим¬ 
ському календарі додавали після 24 лю¬ 
того, який по-латинськи називали сіієз 
зехіиз тобто «шостий день» перед ка- 
лендами — святом 1 березня, а тому 
день після 24 лютого називали сііез Ьіз¬ 
зехіиз «другий шостий день» перед бе¬ 
резневими календами; форма високос¬ 
ний е результатом народноетимологіч- 
ного зближення з високий.— Шанский 
ЗСРЯ І 3, 106—107; Фасмер І 320; 
Преобр. І 85; БЕР І 152; Милев БЕ 
1957/1, 65.—Див. ще біс2, секстет. 

висолопити, висолопитися, висолоп¬ 
лювати, виселбплювати — див. соло¬ 
пити. 

[вйспа] «острів» Я, [висеп Пі, висип 
Пі, віспа 5і. $1. 12] «тс.», ст. вьіспа 
(XVI ст.); — бр. вьіспа «піщаний острів», 
ч. у^зра «острів; мис»; — запозичення 
з польської мови; п. \уузра «острів» 
через посередництво давнішого шузер 
«насип» утворилося з п. ст. ізер «купа 
каміння серед потоку», яке зводиться 
до псл. *]ьз-зьрь.— Дзендзелівський 5і. 
31. 12, 105, 108; Зіадузкі ЛР 32/4, 180; 
Вгйскпег 639.— Див. ще ви-, з2, сипати. 

[вйстепка] «невелика будівля в сі¬ 
нях або під хатою для зберігання ово¬ 
чів узимку» Я, [вйстапка, вйстьопка, 
здебка, іздебка, істепка, степка] «тс.» 
Я; — р, йзба, истопка, истепка, бр. 
[істбпка, вісцебка] «курна хата для збе¬ 
рігання коренеплодів та овочів», др. 
истьба, зменш, истобгка, истопка 
«хата, лазня», п. ігЬа «кімната, палата», 
ІізіеЬкаІ «кімнатка, темниця, музей- 
сховище», ігсІеЬка «тс.», ч. \іхЬа «кім¬ 
ната, світлиця», слц. ігЬіеіка, полаб. 
]'агЬа «кімната в селянській хаті», болг. 
йзба «підвал, погріб, винний погріб», 
м. визба «тс.», схв. йзба «кімната в руб¬ 

леній хаті», слн. уігЬа «хата»; — псл. 
*,]Ь5ІьЬа «дім, господарство», запози¬ 
чене з германських (свн. зІиЬе «лазня, 
кімната, яку опалюють» <герм. *з!иЬе 
«тс.») або з романських мов (нар.-лат. 
*ехійїа «лазня»); на думку Мартинова 
(Сл.-герм. взаимод. 122—123), псл. 
^'ьзіьЬа автохтонне, а герм. *зІиЬе 
запозичене у слов’ян.—Фасмер—Труба- 
чев II 120—121; Преобр. 1265; ЗСБМ II 
164—165; $їа\узкі І 475—476; Мііешзкі 
Е51 26/1, 132; Вегп. 1436.— Пор. стопка. 

[вйстрІчки] (бот.) «стокротки, Веіііз 
регеппіз Б.» Ж; — неясне. 

виступці «туфлі; хатнє легке взут¬ 
тя»; — р. [вьіступки], бр. [вьютупкі\,— 
похідне утворення від дієслова виступи¬ 
ти в значенні «ненадовго вийти з при¬ 
міщення»; утворене за зразком слова кап¬ 
ці.—ЗСБМ II 268.—Див. ще ви-, ступати. 

[вйсус] «ледащо, нероба» Ж; — бр. ві- 
сус;— запозичення з польської мови; п. 
мгізиз «шибеник, гультяй» утворене від 
дуізіеб «висіти» < псл. уізеіі за допо¬ 
могою запозиченого з латинської мови 
суфікса -из.— ЗСБМ II 165; Вгйскпег 
618; Боз Сг. р. II 93.— Див. ще висіти. 

[висюк] (бот.) «стоколос, Вгошиз 
зциеггозиз Б.» Мак; — результат видо¬ 
зміни форми *[вівсюк] (*[вівсюгІ) «тс.» 
(пор. [овсюг] «тс.»), зближеної з основою 
дієслова вйсіти.— Див. ще овес. 

вись, [висиня] Ж, висота, висотник, 
височина, височінь, ІвйсиїістьІ «зверх¬ 
ність, високе положення, почуття пе¬ 
реваги» Я, [виша] «висота» Ж, вишина, 
[вишиня], вишка, [вишки] «горище (в 
хаті, хліві)» Я, [вішки Л, вушки Л, вуш¬ 
ка Я1 «тс.», [вишник] «вищий, старший» 
Ж, [вишок] «вершина, шпиль» Ж, [ви¬ 
щипа1 «висота» Ж, вищість, високий, 
вишній, вищий, височіти, вищати, [ви- 
висшати] «робити високим» Ж, [звйжка] 
«перевищення, надмір» Ж, звйедка, 
[звиш], завйшка, заввишки, [наввйшки], 
[навзвйщ], [пербвишка] «зверхність, пе¬ 
ревага» Ж, перевйщити, перевищати, 
[перевижшати], перевйщувати, підви¬ 
щити, узвйшигя, увись, увишки, [увй- 
шень] «вгору»; — р. вьісь, вьісдкий, бр. 
вьісачьіня, вьаиьіня, вьісдкі, др. вьісь, вьі- 
сокг, п. туугупа, \уу$окі, ч. ууза, уузіпа, 
уузоку, слц. уузка, уузауа, уузоку, вл. 
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шізокі, нл. тізокі, Ьизокі, полаб. уор 
зііі'е, болт, в осина, висок, м. вис, висок, 
вишина, схв. висйна, висок, слн. уізау]е, 
уізок, стел. БкіСФК'к; — псл. ууз-ок-ь, оче¬ 
видно, похідне від зниклого прикмет¬ 
ника *уузь, що зводиться до іє. *ир- 
зо-з;—споріднене з гр. офое «висота», 
6грг]Я,6е «високий», дірл. йазаі «високий», 
ірл. Оз, ааз «зверху, над», двн. ці «на», 
дангл. йр, нвн. аиі «тс.».— Шанский 
ЗСРЯ І 3, 231—232; ЗИРЯ ПІ 62; 
Фасмер І 371; Преобр. І 104; Горяев 
59; ЗСБМ II284; МасЬек ЕЗЛС 705; БЕР 
І 152; 5кок III 597—598; Тгаиішапп 
335; Рокогпу 1107. 

витати1 «перебувати; ширяти», вита- 
лище «місцеперебування», [витальниця] 
«шпиталь» Ж; — р. витать, др. витати 
«жити, перебувати», болг. витая «ви¬ 
таю»; — запозичення з старослов’ян¬ 
ської мови; стел, витати «жити; відві¬ 
дати; поселитися», як і укр. [витатися] 
«вітатися», бр. вітаць «вітати», п. \уйас 
«вітати, (первісно) жити», ч. уїіаіі, 
слц. уііаї, вл. \УІ1ас, нл. \уйаз «тс.», 
походить від псл. Уііаіі «відвідати; по¬ 
селитися; прибути з символічною гіл¬ 
кою», пов’язаного з уііь «гілка», уеіь 
«тс.», -уеШі «вітати, відповідати, обі¬ 
цяти, говорити»; далі зіставляється з 
лит. уіеіа «місце», лтс. уїеіа «тс.», рауіе- 
Ш «квартирувати»; сумнівним є при¬ 
пущення (В0§а РР І 491) про зв’язок 
з морфемою -вить у слові имо-вит-ь і 
под.; значення «ширяти» в українській 
мові вторинне.— Мельничук Вост.-сл. и 
обід, язьгкозн. 103—114; Шанский ЗСРЯ 
ІЗ, 109; Фасмер І 321; Вгііскпег 625; 
Вй§а РР І 335; Тгаиітапп 345.— Пор. 
витати2, вітати. 

[витати2] «вітати» Ж, [витатися] 
«тиснути один одному руки, вітатися» 
Ме, [витальня] «вітальня» Пі; — бр. 
вітаць «вітати», п. вл. \УЙас, ч. уйаіі, 
нл. \уйаз «тс.»; — псл. уйаіі «вітати, 
відвідати, прибути з символічною гіл¬ 
кою», пов’язане з уііь «гілка», уеіь 
«тс.», -уеійі «вітати, говорити».—[[Пор. 
витати1, вітати. 

[витва] (бот.) «верба прутовидна, 
лоза, Заііх уітіпаїіз Б.» Мак; — 
р. [вйтвина] «гілка, прут», п. \мй>уа. 

[\уіІа, \уй\уіпа], нл. дуй\уа «тс.», схв. 
вйтина (вйтина) «ферула; прут»; — псл. 
уііу-, пов’язане з уііь «гілка», уеіь, 
р. ветвь «тс.»; — споріднене з прус. 
\уіі\уап «верба», гр. їтод «обід; верба».— 
Фасмер І 321.— Див. ще віть1. 

[вйтень] (бот.) «березка, Сопуоіуиіиз 
Б.» Ж; — похідне утворення від діє¬ 
слова вйти, в’ю; назва мотивується тим, 
що березка обвивається навколо інших 
рослин (пор. назви цієї рослини в сло¬ 
в’янських мовах, утворені від Інших 
форм того самого кореня: укр. в 'юнок, 
овййка, повитйця, повитйч, повій, по¬ 
війка, р. вьюндк, бр. павбй, п. ролуо], 
ро\у6]ка, ч. роуі]ПІк, слц. роуо]ПІк).— 
Словн. бот. 51; Нейштадт 447; МасЬек 
.Іт. го5ІІ. 184.— Див. ще вйти1. 

вити1 «скручувати», вйтися, вйсти, 
Івоїти] «плести огорожу» Ж, [виткаІ 
«мотузка з пруття; обруч з молодої 
ялини або ліщини», [витйця] «вдвоє 
сплетена свічка» Ж, [витка] «вірьовка; 
обруч; ганчірка для обмотування» Ж, 
вйтдк СУМ, Ж, [вит$ха] «квасоля з 
витким стеблом» Л, витушка, [вияшка] 
«одна з двох схрещених планок витуш¬ 
ки» Ме, [вияшкй] «витушка» Ме, [вій] 
«шар плетеного тину; жмут хмизу в 
тині», [вітівка] «коса (жіноча)» Ж, в’юн 
(іхт.) «Міз^игпиз іоззіїіз», [воюн] «тс.» До, 
в’юнок (бот.) «березка, Сопуоіуиіиз Б.», 
[в’юч] «усе, що в’ється» Я, виткий, в’ю¬ 
нистий, в'юнкий, [войовйй] «призначений 
для плетіння тину» Ж, в’юнйтися, впови- 
вач, [звиванець] «рулет», звйвина, [звйнка] 
«повстяний м’яч, іграшка» Ж, звйток, 
звій «сувій; [шарнір]» Я, [звіток] «пучок 
виробленого льону», [звійці] (ент.) «ли¬ 
стовійки, Рогіісійае» Ж, [звой] «сувій» 
Мо, звивистий, [звивущий] «жвавий». Ж, 
звйвчастий, звйнений, [звйнний] «швид¬ 
кий, вправний», завивка, [зйвийка] «хуст¬ 
ка» Ж, [завйн] Ж, завитка «частина 
внутрішнього вуха; [закрутка з стеблин 
хліба на корені]», [завйтка] «покритка», 
завиток, [завиття] «закрутка з стеб¬ 
лин хліба; жіноча пов’язка», [завій 1 
«чалма», [завійка] «хустка», [завійник] 
(зоол.) «цидарія, Сісіагіз» Ж, [завійна, 
завійниця, завіна] «серцева хвороба; 
болі в животі» Ж, навивйльник, навйвка, 
навій «вал у ткацькому верстаті, на 
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вйти витрембаси 

який навивають пряжу», навивальний, 
навившій, [обвйтка] «обмотка», [обвинка] 
«бинт, пов’язка» Ж, обвивний, перевйвка, 
[перевій] «розпарені віти для зв’язуван¬ 
ня дерева», [перевійник] «в’язка соломи 
або пруття», [перевої] «повивальник для 
ніг» ВеБ, повивач, [повинятко] «пелюш¬ 
ка» Ж, повиток «повивач» СУМ, Ж, по- 
виття, повитуха, [поувойник] «жіночий 
убір, подібний до берета» Л, [розвйвач], 
розвиток, розвій, [розвивнйй, розбійний], 
1 свій] «сувій» Ж, [свієць] «сувій (полот¬ 
на)» Ж, сувій, {свитдйкий] «гнучкий, 
пружний» Ж, сповиток «пелюшка; [по¬ 
вивач]», [увивач] (ент.) «лабіринтовий 
павук, А§е1епа» Ж; — р. вить, бр. віць, 
др. вити, п. вл. шс, ч. уїіі, слц. уі£, 
нл. мз, болг. вйя, м. виє, схв. вйти, 
слн. уііі; — псл. уііі «вити»; — спорід¬ 
нене з лит. у^іі «вити, звивати, сукати», 
лтс. уїі «вити, плести», двн. \уі(і «ві¬ 
рьовка», \уіп<іап «вити», ууїсіа «верба», 
дангл. \уі^і§ «тс.», лат. уієге «плести, 
в’язати», уіііз «виноградна лоза», гр. 
їтие «обід; верба», ав. уаєііі «верба», 
дінд. уауаіі «плете, тче», ууауаіі «в’є, 
крутить»; іє. *иі-, *иеі- «крутити, гну¬ 
ти».— Шанский ЗСРЯ І 3, 110; Фасмер 
І 322; Преобр. І 86; МасЬек 692; 
БЕР І 158; 5кок III 600—601; Тгаиі- 
тапп 346; АУаІсІе—Ноїш. II 786; Абаев 
ИЗСОЯ І 277; Рокоту 1120—1121. 

вйти2 «видавати протяжні звуки», 
вий «протяжний звук», виття, [завий] 
«виття» Ж; — р. вить, бр. вьіць, др. 
вити, п. шус, ч. ууіі, слц. уу£, вл. уніс, 

нл. \уиз, Ьиз, болг. вйя, м. виє, схв. зави- 
Іати, слн. уїіі, стел, вити; — псл. 
ууії; —давнє звуконаслідувальне ут¬ 
ворення, можливо, пов’язане з харак¬ 
терним криком деяких звірів або нічних 
лісових птахів (сови, пугача тощо); — 
очевидно, споріднене з ч. у^зкаіі «кри¬ 
чати, веселитися», болг. викам «кричу», 
слн. гауїкпііі «викрикувати», лит. йііі 
«гнати, заганяти; кричати на когось», 
гр. осо (о «кричу, кличу», дінд. йіїЬ 
«крик», що, можливо, відбивають пра¬ 
давній спосіб вигнання тварин із за¬ 
хистку під час полювання; виводилось 
також від вигуку болю *и (з протетич¬ 

ним у) (МасЬек Е5.ІС5 578).— Шанский 
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ЗСРЯ І 3, 235; Фасмер І 371; Преобр. 
І 105; БЕР І 158—159; 5кок III 588; 
Мікі. ЕШ 397; ВЙ£а КР І 303; ОігеЬзкі 
БР І 147; Ргаепкеї 1159; Рокоту ї 105. 

[вйтинюхати] «виїсти, зжерти» Я; — 
афективне утворення неясного похо¬ 
дження. 

витівати, витіяти, витівка, [вйтін- 
ка\ «витівка», витівнйк, вйтівно, заті¬ 
вати, [затіва], затія, [затійно] «вигад¬ 
ливо, химерно» Я, [натівйти]; — р. за- 
тевать, затея, бр. зацяваць, зацеяць;— 
псл. *іе-, що, можливо, має зв’язок з ав. 
*іау-а «таємно» (Мікі. Е\У 356; Преобр. 
І 243) і псл. іа]'д, іаїіі, укр. таїти 
(Иллич-Свитьіч В Я 1959/2, 7); допус¬ 
кається спорідненість з лтс. Неуеі «до 
чогось прагнути», ііііпаі «дражнити, 
дратувати», лит. Шіпо]'и, ііііпоіі «хва¬ 
литися, хвастати».— Шанский ЗСРЯ П 
6, 69; Фасмер—Трубачев II 82; МііЬІ.— 
Епбг. IV 207—208. 

[витічка] (бот.) «ситняк, .Ішісиз еї- 
Гизиз Б.» Мак, [витічок] «тс.» Мак; — 
неясне. 

витія, витійство, витіюватий, ви¬ 
тійствувати; — р. витйя, др. вЬтии, 
стел, вйтии;— псл. *уеіь.)ь «оповісник, 
глашатай (що ніс символічну гілку)», 
первісно прикметник від уеіь «гілка»; за 
іншою точкою зору (Топоров КСИС 25, 
86—87), пов’язане з *уєі-І <*ує- «віяти», 
спорідненим з лат. уаієз «поет».—Мель- 
ничук Вост.-сл. и общ. язнкозн. 111— 
112; Фасмер—Трубачев І 322.— Див. 
ще віть.— Пор. витати1, витати2, ві¬ 
тати. 

[витошник] (бот.) «льон жовтий, 
Біпшп Яауит Б.» Мак, [завитошник] 
«тс.» Мак; — очевидно, пов’язане з 
вйти1 «скручувати»; назва може бути 
зумовлена розгалуженим кучерявим 
стеблом рослини.— Див. ще вйти1. 

витребенька, витребеньки, витре- 
бенькувати, [витребенькуватий] Ж; — 
пов’язане з прислівником треба (як 
вказівка на часте вживання цього слова) 
або з дієсловом вй-треб-ува-ти.— Див. 
ще ви-, треба. 

[витрембаси] «витребеньки» Ж, [ви- 
трібйси] «видумки, примхи» Я; — пара¬ 
лельне до витребеньки утворення від 
треба або результат видозміни витре- 



витрибали вихати 

беньки за зразком викрутаси, вихиляси, 
де кореневе -ем-, мабуть, зумовлене 
впливом інших слів аналогічної струк¬ 
тури типу трембіта або п. іг^Ьіс «тру¬ 
бити» чи [Аууіг^Ьиз] «п’яниця». — Див. 
ще витребеньки. 

[витрибали] «суперечка?» Я; — не¬ 
ясне. 

[вйтрибки] «непотріб, покидьки» 
(?); — не зовсім ясне; можливо, резуль¬ 
тат видозміни незасвідченого давнішого 
Чйтріпки, пов’язаного з р. [вйтрепки] 
«дрібна житня солома, що залишається 
після молотьби», похідним від трепать, 
укр. тріпати; у такому разі слово зазна¬ 
ло пізнішого зближення з основою треба 
під впливом непотрібний). 

[витривйл] «не захищене від вітру 
місце, белебень» Я;—очевидно, резуль¬ 
тат видозміни форми вітровал «бурелом», 
утвореної з основ іменника вітер і діє¬ 
слова валити (див.). 

[вйтрих] «відмичка» Ж; — запози¬ 
чення з польської мови; п. дууігусЬ 
«тс.» є жартівливою видозміною німець¬ 
кого власного Імені БіеігісЬ.— 51. \ууг. 
оЬсусЬ 812. 

вйтрищкати — див. триш. 
[вйтришки] «покидьки, мотлох, не¬ 

потріб» Ж, [вйтришкатиІ «марно роз¬ 
тратити»; — неясне. 

витріщати, витріщака, витрішки, 
[вйтришок], витрішкуватий, вйтріще- 
ний, [витрішнйй] «витрішкуватий» Я; — 
бр. витрашчьіць, п. угуїггезгсгус, ч. 
ууіїезіііі, сл. ууігезііі';—споріднене з 
тріщати (<*ІгезіШ) в розумінні «випи¬ 
натися так, що аж тріщати» (пор. і р. вьі- 
пучивать від пукати «тріскати»); фоне¬ 
тичні форми витрішки, вйтрішок можуть 
бути результатом зближення з [вйтриш- 
ки] «покидьки, мотлох, непотріб». — Див. 
ще ви-, тріщати.— Пор. вйтришки. 

[вйтютень] «лісовий голуб, СоїитЬа 
раїитЬиз Б.» Ж; — Р- вйтютень, [ветю- 
тень, вятютень, ветйтин, витйтин, 
ветюк, ветюг], бр. вяхір, [вяцюх, вятух, 
вяціцінь, вяцюціль] «тс.»; — не зовсім 
ясне; пов’язувалося з вітка (Горяев 
479); можливо, що назва має звукона¬ 
слідувальне походження. — Фасмер — 
Трубачев І 308; ШЬе§аип В5Б 48, 96. 

вйтязь; — р. вйтязь, бр. віцязь, др. 

витязь, и. ст. \УІ1ег, ч. уііег, слц. уїі'аг, 
вл. \уісаг «герой; селянин-орендар», 
болг. витяз, м. витез, схв. вйтез, слн. 
уііег, стел, витазк; — псл. *уі1§с!гь; — 
запозичення з германських мов; дісл. 
уікіп^г «вікінг», дангл. уікіл§ «тс.» 
загальноприйнятої етимології не має; 
пов’язується з днн. упк «житло», з ісл. 
Уік «бухта», уї£ «битва», уікіп§ «подо¬ 
рож додому»; псл. і замість очікува¬ 
ного с відповідно до герм, к пояснює¬ 
ться як результат дисиміляції, дг за¬ 
мість § — з форми множини уіі§сі2І; 

спроби пов’язати з псл. *уііь «здобич» 
(НоІиЬ—Кор. 418; Вгйскпег 659, 2І51РІ1 
6, 64—65) видаються непереконливи¬ 
ми.— Шанский ЗСРЯ ІЗ, 111; Фасмер— 
Трубачев І 322—323; ЗСБМ II 170—171; 
Зсілуагг 2151РЬ 2, 104—117; 5, 394—407; 
Зіепсіеґ-Реіегзеп 2І51РИ 4, 44—59; Ек- 
Ьіогп 2151РЬ 30/1, 1—2; Кірагзку СЬСЗ 
268—270; Тойаппеззоп 114—115. 

вйфатень, в йфатниця, вйхватень, 
вйхватки — див. хватати. 

вйфурдіти — див. фурделити. 
[виха] (бот.) «омела, Уізсит Б.» Л, 

Я, [веха] «тс.» Л; — очевидно, резуль¬ 
тат діалектної видозміни назви віха 
«цикута» за зовнішньою схожістю.— 
Див. ще віха2. 

[вйхарабатисє] «видратися, видряпа¬ 
тися» ВеБ; — очевидно, фонетичний ва¬ 
ріант слова [вйкарабатися], пов’язаного 
з [карабкатися] (див.). 

вихати «махати; хвицати», [вихацця] 
«гойдатися», [віхнути] «хитнути», [вй- 
халка] «гойдалка, колиска» Л, Ва, Я, 
[віхіля] «тс.» Л, вивихнути, вивих, звих- 
нути, звих, [звйхленник] «викидень» Я, 
звихнутий, підвихнути, підвивих, уви¬ 
хатися «мотатися, клопотатися»; — 
р. [вихать] «зрушувати, викривляти», 
бр. віхаць «хитати», др. вихати; — 
загальноприйнятої етимології не має, 
пов’язується з вити «крутити», вйхор 
(Ващенко 14—15; Преобр. І 86—87), 
причому допускається зв’язок із ви¬ 
хляти, р. вихлять, слн. уіЬ1_)аіі «віяти, 
ворушити»; зіставлялось також з лит. 
уізкеіі «рухатися» , (ВП^а РР І 491); 
форма [віхнути] «хитнути» є результа¬ 
том зближення з [віхнути] «майнути».— 
Шанский ЗСРЯ І 3, 112; Фасмер І 
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323—324; Ильинский ИОРЯС 20/3, 77; 
ЗСБМ II 167.— Пор. вихляти, віхола, 

[вйхвоськати] «видудлити, випити» 
Я; — результат переносного вживання 
слова хвоськати «хльоскати, бити» 
в значенні «хлистати, хлебтати».—Див. 
ще хвоськати. 

[вихільои] «гінкий льон» Я; — оче¬ 
видно, вузьколокальне утворення від 
вихиляти(ся) «вигинатися, згинатися» 
(пор. бр. вйхіленьї «вигнутий, зігнутий») 
на означення гінкого, тонкого льону; 
кінцівка слова штучна, під впливом 
льон (для рими у заклинаннях).— Див. 
ще ви-, хилити. 

[вихлебтатися] «позбутися всього» 
Мо; — афективне утворення на основі 
дієслова хлебтати «жадібно пити»; ха¬ 
рактер семантичного переходу неяс¬ 
ний.— Див. ще ви-, хлебтати. 

вихляти, [вихлювати] «коливатися», 
[вихлюватий] «хиткий», вихлястий «та¬ 
кий, що коливається», вихляр «непо¬ 
стійна в поведінці людина» КІМ; — 
р. вихлять, бр. віхляць, п. шікіас «плу¬ 
тати», ст. шсйіаб «тс.», ч. уікіаіі «хи¬ 
тати», слн. уіЬ1]аіі «віяти, воруши¬ 
ти»; — очевидно, пов’язане з вихати; 
зіставляється також (МасЬек Е5ЛС 689) 
з дісл. Ьуіка «хитатися, вагатися», нвн. 
\уаске1п «хитатися, похитуватися».— 
Шанский ЗСРЯ І 3, 111—112; Фасмер І 
324; Вгйскпег 612.— Див. ще вихати. 

вйховати, вихованець, вйхованка, [ви¬ 
хованок] «вихованець», вихователь, [вихо¬ 
вай, виховних] «вихователь», [вйховок] «ви¬ 
ховання» Ж, виховательство, вихоеавчий, 
виховальний, виховнйй; —бр. вихаваць;— 
очевидно, запозичення з польської мови; 
п. дуусЬо\уас, як і ч. уусйоуаіі, слц. 
уусйоуаі', є похідним від сЬодуас (ч. 
сйоуаіі) «ховати; вирощувати»; не має 
підстав твердження (ШсЬЬагсІІ 113, 121), 
нібито п. \уусію\уапіе є калькою фр. 
ебисаііоп.—ЗСБМ II 289; Вгйскпег 183; 
ШЬе^аип РЕ5 12, 45.— Див. ще ховати. 

вихор, [вихір Бі, віхор], [вйхрик] 
«пропуск при косінні» Л, [вихровйк] 
«чорт, що здіймає вихор» Я, вихрастий, 
вихруватий, вихрюватий, вихрястий, 
вйхорити, вйхрити, [звихроватіти] «за¬ 
вертітися, закрутитися» Ж; — р. вихрь 

«вихор (вітер)», вйхорь «тс.», вихор 
«чуб», бр. віхар «вихор (вітер)», віхор 
«тс.; чуб», др. вих^р-ь «вихор (вітер)», 
п. \уісЬєг «вихор; чуб», ч. уісііг «вихор 
(вітер)», слц. уісііог, уісЬгіса, вл. шісЬог, 
нл. \УІсЬаг, болг. вйх'ьр, м. виор, схв. 
вйхар, вйхйр, вихор, вихор, слн. уіЬаг 
«тс.», уіЬег «кучер», стел, ви^р-к; —псл. 
уіхгь, пов’язане з уіхаіі, іє. *уеі- «кру¬ 
тити, гнути»; — очевидно, споріднене з 
лит. уіезиіаз «вихор», лтс. уеїзибіз «тс.»; 
може бути й результатом контамінації 
псл. уііі і уе]'аіі (НоіиЬ—Кор. 416); 
можливість пов’язання з іє. *уеі- «ві¬ 
яти» допускає також Ільїнський (ИОРЯС 
20/3, 77); звукова форма віхор є резуль¬ 
татом зближення з віхола.— Шанский 
ЗСРЯ І 3, 112; Фасмер І 324; БЕР І 
155—156; $кок III 588; Мозгупзкі 
Р2ЛР 198; Ргаепкеї 1243—1244; Тгаиі- 
тапп 345.— Пор. вихати, віхола. 

[вйхранути] «зберегти, устерегти» 
Я; — р. [вьіхранить\\ — запозичення з 
російської мови або вузьколокальне 
утворення від церковнослов’янізмухра- 
нйти під впливом слів із префіксом ви- 
типу виходити, вигодувати, вйховати.-г- 
Див. ще ви-, хоронити. 

[вихри] (бот.) «солодка, солодець, 
ОІусуггЬІга есЬіпаїа Б.» Мак; — не¬ 
ясне. 

[вйхта] «відробіток натурою як дода¬ 
ток до грошової плати за оренду зем¬ 
лі»; — походить від п. \уікІ, [\уіскі] 
«харч, їжа, пожива».— Кагкиуісг 50Р 
6, 102.— Див. ще виктувати. 

[вйхторити] «щось швидко робити, 
влаштовувати» Ж, [завйхторити] «за¬ 
грожувати; мати на думці» Ж; — не¬ 
ясне; можливо, пов’язане з вйхор, вй¬ 
хорити. 

[вихурятися] «чванитися»; — неясне, 
[вйцабати] «виклювати»; — очевидно, 

результат контамінації форм дзьобати 
і цапати.— Див. ще дзьоб, цапати. 

[вйцюстрити] «відшмагати різ¬ 
ками»; — очевидно, афективне утворен¬ 
ня на звуконаслідувальній основі. 

[вицяпкати] «видряпати» (очі); — 
очевидно, тлумачення слова у ГрІнчен- 
ка неправильне; нйведена ним цитата 
допускає тлумачення «викапати» (про 
очі), тобто «витекти по краплині (з сльо- 
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зами)»; в такому разі слово є похідним 
від [цяпкати] «капати».— Див. ще ця- 
пати. 

[вйчапаритися] «вийти із скрутного 
становища» Ж; — похідне від чапара 
(назва гри в карти); отже, первісно 
означало «обіграти когось, удало закін¬ 
чити гру».— Див. ще чапара. 

[вичековзнути] «спіткнутися, зійти 
з рейок, виприснути» Ж; — похідне від 
ковзатися), поковзнутися; че- нагадує 
подвоєння початкового елемента (че< 
ке), що при творенні певних дієслівних 
форм, зокрема, з підсилювальним зна¬ 
ченням, в індоєвропейський період було, 
мабуть, регулярним.— Див. ще ков¬ 
зати. 

[вйчеретиі «вичерпати» Ж;— похо¬ 
дить від безсуфіксного псл. *сегр-іі 
«черпати», в якому за законом відкри¬ 
того складу після занепаду -р- дифтон¬ 
гічне сполучення -ег- на східнослов’ян¬ 
ському грунті набуло повноголосної 
форми -еге-. — Див. ще черпати, 

вичікурнути — див. чкурнути, 
[вйчокнутисяі «виткнутися, вилізти» 

Я; — неясне. 
вимолювати — див. чільний, 
вичуняти «видужати», вичинювати, 

очуняти, [вчуняти] Ме «тс.»; — р. [очу- 
неть] «опритомніти», бр. ачуняць «виду¬ 
жати»; — не зовсім ясне; пов’язується 
з очнутися (<*очьтнутися), спорідне¬ 
ним з п. оскгцс зі? «прийти до пам’яті, 
отямитися; прокинутися», ч. оспоиіі 5е 
«опинитися» (Фасмер III 178—179; 
Преобр. І 673); може розглядатись і як 
похідне від іменника [чуне] «хворобли¬ 
вий сон, розслаблення», пор. [чунявий] 
«хворобливий, сонний».— ЗСБМ І 230— 
231,— Пор. прочуматися, чуне. 

виш, вйшівець; — абревіатура ви¬ 
разу вища школа, утворена з першого 
складу першого слова та першої літери 
другого.— Див. ще вись, школа, 

вйшапортувати — див. шпортати, 
[вйшар] «торішня трава; [(бот.) осо¬ 

ка, Сагех раїисіоза Соосі. Мак]», [тиха- 
рець] «торішня трава»; — р. (вишь, 
ейша] «зелені віти, річкова зелень», 
бр. [віиіар] «торішня трава», др. вишь 
«зелені віти, хмиз», п. туізгаг «зарість; 
[болотяні трави]», [\уі$г] «тс.», слн. уіз 

«очерет, осока»; — псл. уїі>ь;— мабуть, 
споріднене з лит. уікзуа «осока», 
уікзуа, уікзгіз «очерет, осока; ситник, 
.Іипсиз Ь.», УІ2§а «трава», прус, мгіззепе 
(бот.) «багно звичайне, Бесіиш раїизіге 
Б.», двн. \Уіза «лука», нвн. иЧезе «тс.»; 
українські форми, можливо, зумовлені 
польським впливом.— Фасмер І 325; 
ЗСБМ II 172; Вгйскпег 624; Ргаепкеї 
1249—1250; Тгаиішапп 363. 

[вйшарвати] «вишукати, знайти» Я;— 
очевидно, результат видозміни форми 
[вйшарити] «винишпорити».— Див. ще 
шарити. 

[вйшнимпорити] «пронюхати, виві¬ 
дати» Ж; — префіксальне утворення від 
[шнйпорити]; носовий звук всередині 
слова є наслідком афективної деформа¬ 
ції слова.— Див. ще шнйпорити. 

[вйшніе-град] «вишник» Ж; — ре¬ 
зультат контамінації словосполучення 
вишнів сад (ВеБ) з короткою формою 
прикметника вишнів (від вишневий) і 
деетимологізованого слова град «місто; 
огорожа» під впливом виноград. — Див. 
ще виноград, вйшня, град2. 

вишня, [вйшеннше] «степова вишня» 
Ж, Я, [вйшення] «вишник», [вишненик] 
«вишнева наливка» Я, вйшнйк, вишнйна, 
вишнівка, [вишнівки] «порічки, ШЬез 
гиЬгиш Б.» Мак, вишняк, [вишняки] 
«гриби підвишні» Мак, підвйиіень «гриб 
Сіііоріїиз ргипиіиз ($сор.) С^иеі.»; — 
р. болг. вйшня, бр. вішня, др. вишьня, 
п. шізпіа, [\УІз2Піа], ч. уі$єп (дерево), 
уізпе (плід), слц. уізпа, вл. шізегї, нл. 
\уі§п]а, полаб. уаізпйі, м. вишна, схв. 
вйшн>а, вйшаН) «дика вишня», слн. уїз- 
п]‘а; — псл. УІ§ьп]а; —споріднене з двн. 
\Уїйзі1а «черешня», свн. \уіЬ$є1, снн. 
\уіззе1, нвн. \УеісЬзе1 «тс.», лат. уізсит 
«пташиний клей», гр. і|бд (<рі£од) 
«пташиний клей; омела»; зводиться, оче¬ 
видно, до іє. *уік5-іп]а, де *иїКз- «омела 
та інші дерева, що виділяють клей»; 
припускався зв’язок з гр. |Збстсггуод «тем¬ 
но-червоний» ((Збосгод «шовк», спочатку 
тільки «червоний шовк») (Меуег Е\У 
473—474; Фасмер ГСЗ 2, 225), але піз¬ 
ніше Фасмер відмовився від цієї думки; 
зважаючи на азіатське походження са¬ 
мої рослини, можна було б припустити 
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певні зв’язки її назви з відповідними 
апелятивами в тюркських народів, проте 
в більшості тюркських мов це слово не¬ 
відоме, а тур. уі$пє, аз. вишне вважа¬ 
ються запозиченнями з новогрецької 
мови,— пор. нгр. рюта «вишня (де¬ 
рево)», ріаідю «плід вишні», рбаоатоу 
«черешня» (Дмитриев 532), які самі, 
можливо, мають слов’янське походжен¬ 
ня (Маігепаиег 88; Ильинский ИОРЯС 
23/2, 185).— Шанский ЗСРЯ І 3, 112— 
113; Фасмер—Трубачев І 325; Вгйскпег 
625; МасНек Е&іС 692; БЕР І 157; 
5кок III 598; МозгупзкІ Р2.ІР 277— 
279; Кіи^е-Міігка 847; Ва£а КК II 
199—200; Рокоту 1134. 

[вйшнябати] «вийти з труднощами, 
виповзти»; —неясне; можливо, похід¬ 
не утворення від незасвідченого діє¬ 
слова *шнябати, запозиченого з ні¬ 
мецької мови; нвн. зсЬпарреп «шканди¬ 
бати; базікати» споріднене з ЗсЬпаЬеІ 
«дзьоб», ЗсЬперІе «бекас», лит. зпйраз 
«дзьоб».— Пор. пошняпити. 

[вишняр] (орн.) «костогриз, Соссо- 
іЬгаизіез соссоіЬгаизІез Ь.» ВеНЗн; — 
бр. [вішняк] «тс.»;— похідне утворення 
від вйшня; назва мотивується тим, що 
костогриз викльовує ядра з кісточок 
стиглих вишень та інших кістянок; має 
ще назви кістар, черешняк, черешняр 
тощо.— Воїнств.— Кіст. 240; ВеНЗн 13; 
ЗСБМІІ 173. — Див. ще вишня. 

[вишбнка, в. польова] (бот.) «мигдаль 
польовий, Ашу^сіаіиз сатрезігіз Ь.»; — 
очевидно, утворене від вишня на під¬ 
ставі деякої зовнішньої подібності рос¬ 
лини до степової вишні (Сегазиз Ігиіі- 
соза Раїї.); морфологічна структура сло¬ 
ва і наголос, можливо, зумовлені впли¬ 
вом п. шізіепка «вишенька».— Вісюлі- 
на—Клоков 208; Нейштадт 333.— Див. 
ще вйшня. 

вищати — див. виск. 
[вйщибати] «відщипнути, відірвати» 

Ж; — пов’язане з щипати; перехід при¬ 
голосного п в б, можливо, викликаний 
впливом слова вискубати.— Див. ще 
ви-, щипати. 

вйщикнути, вйщик — див. прищик¬ 
нути. 

вияшкй — див. вйти1. 

віадук; — р. болг. виадук, бр. вія- 
дук, п. шасіикі, ч. слц. уіасіикі, схв. 
вщадук, вщадукт, слн. уіасіикі:; — нове 
запозичення з французької мови; фр. 
уіасіис походить від англ. уіасЗисІ «віа¬ 
дук, міст через долину», утвореного 
з лат. уїа «шлях, дорога», спорідненого 
з дінд. уТІЬТ «ряд, шлях», уєіі «пере¬ 
слідує, прагне, жене», гр. Гєроа «руха¬ 
юсь вперед, прагну», оГрос; «хід, дорога», 
псл. уо|ьпа «війна», і лат. сіисо «веду», 
спорідненого з гот. ііиЬап «тягти», двн. 
гіойап «тс.».— СІС 120; Шанский ЗСРЯ 
I 3, 91; Баигаї 749; Кіеіп 1706; Таїсіє— 
Ноїт. І 377-378, II 778—779.—Див. 
ще воювати.— Пор. дука. 

[віблий] «круглий, циліндричний», 
(івйблийІ «дуже високий», [вібловатий] 
«циліндричний» Ж, [облий] «округлий» 
Ж, [вйбель] «кругла колода», [вібляк, 
віблак Ж1 «тс.», [віблиці] «округлі бал¬ 
ки» ВеБ, [віблякй] «тс.», [віблйці] «заго¬ 
рожа з круглих тонких балок» Ж, 
[віблб] «дуга» Ж, [вібло] «циліндр», [віб- 
ловйк] (зоол.) «в’юнок, Епсйеіуз рира» 
Ж; — р. ббльш, др. облт), обьлі», п. оЬІу, 
ч. слц. оЬІу, вл. ауоЬіі, нл. ЬоЬІі, болг. 
об-ьл, м. облина «випуклість», схв. обао 
«овальний, круглий», слн. оЬеІ «тс.»;— 
псл. *оЬь1ь<*оЬуь1ь; на українському 
грунті виникло приставне в перед і на 
місці о в новозакритому складі; — спо¬ 
ріднене з лит. аруаїйз «круглий», лтс. 
ара|§ «тс.», арі із «коло»; очевидно, 
пов’язане з вал, валйти та ін.— Фасмер 
III 103; Преобр. І 629; Масйек Е5Л£ 
406; НоіиЬ—Кор. 250; 5кок II 535; 
Ргаепкеї 14; Тгаиїтапп 349; Вц§а РР 
II 198. 

вібрувати, вібратор, вібрація; — 
р. вибрйровать, бр. вібрйраваць, п. ауі- 
Ьго\уас, ч. уіЬгоуаІі, слц. уіЬгоуаі', 
болг. вибрйрам, м. вибрйра, схв. вибрй- 
рати, слн. уіЬгігаїі; — запозичення з 
німецької мови; нім. уіЬгіегеп походить 
від лат. уіЬгаге «дрижати, коливатися, 
примушувати коливатися», спорідне¬ 
ного з свн. туїіеп «вібрувати», двн. \уір! 
«помах, розмах», марШ «верхів’я де¬ 
рева».— СІС 126; Шанский ЗСРЯ І З, 
91—92; ССРЛЯ 2, 345; ШаМе—Ноїт. 
II 780; К1и§е—Міігка 864. 
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вїбчий вівця 

[вїбчий] «чужий» ВеЛ; — результат 
закономірного фонетичного розвитку 
др. обьчии, спорідненого з п. оЬсу «чу¬ 
жий» (спочатку «той, що мені не нале¬ 
жить»), ч. слц. оЬеспу «спільний», болг. 
общ, схв. опїій, општй, слн. оЬсі, стел. 
обкштк;— псл. *оЬьі]о «те, що навколо; 
кругле селище», утворене з прийменника 
оЬ(ь)- «об-» та суфікса -ідо-; значення 
форми [вібчий] розвинулось, очевидно, 
під впливом польської мови.— Кобилян- 
ський Мовозн. 1967/6, 43—44; Трубачев 
ВЯ 1957/2, 94—95; Фасмер — Трубачев 
III ПО; Преобр. І 633; Вгііскпег 369; 

МасЬек Е5Л£ 404—405.— Див. ще о1.— 
Пор. обчество, общин. 

Івів] (наслідування котячого крику 
або плачу кволої дитини) Ме, [вівкати] 
«надокучливо чи слабо нявчати Ме; 
кричати, плакати Ж», Швкоти] «нявчан¬ 
ня, крик» Ж; — звуконаслідувальне 
утворення. 

Вівдя — див. Євдокїя. 
вівса, вівси, вівсик, вівсина, вівсйсько, 

вівсище, вівсоватка, вівсюг, вівсюгува¬ 
тий, вівсюк, вівеюнець, вівсяний, вівся¬ 
ник, вівсяниця, вівсянка — див. овес. 

вівсянка (іхт.) «Беисазріиз сіеііпеа- 
Іиз Неск.», [вівсик Ж, овес Л—Г, овсян- 
ка Л—Г] «тс.»; — р. [овсянка], бр. [ау- 
сянка], п. [одузіапка], ч. [оуєзпісє, оуєз- 
піскаї, слц. [оузіепка, оузіапка, оуєз- 
піска]; —похідні утворення від овес, 
назви зумовлені забарвленням або неве¬ 
ликим розміром і формою риби.— Бесіег 
69; ЗСБМ II 207; Регіапс 1Ча2У. гуЬ 41.— 
Див. ще овес. 

вівтар, ст. волтарь (XVII ст.); — 
р. алтарь, [олтарь1, бр. олтар, др. 
алтарь, ол'ьтарь, п. оііагг, ч. оіїа?, 
слц. слн. оііаг, болг. олтар, м. олтар, 
схв. олтар, стел, ллтітарк, елііТдрь; — 
запозичення з латинської мови; лат. 
аііаге, аііаг «жертовник, пристрій для 
спалювання жертви» зводиться до *асіа- 
Ієіо «спалюю» (звідки пізніше адоіео 
«тс.»), однак у мові римлян слово стало 
вторинно пов’язуватися з прикметни¬ 
ком аііиз «високий» і відповідно поясню¬ 
валось як «високе місце, підвищення»; 
можливо, що лат. аііаге, аііаг дійшло 
до слов’ян не безпосередньо, а через 

двн. аііагі. — Шанский ЗСРЯ І З, 
80—81; Уазгпег І 14; Таїсіє—Ноїш. І 
32, 13. 

вівторок, [втдрок, вівтірковий], вів¬ 
торковий; — р. вторник, [овтбрникІ, 
бр. ауторак, др. в'ьторьник'ь, ов'ьторь- 
ник-ь, п. дуіогек, ч. йіегу, слц. йіогок, 
вл. дуиіога, нл. дуаііога, Ьолг. м. втдр- 
ник, схв. уторак, уторник, слн. уіогек, 
іогек, стел. В’кторктіК'к, вТіТор-ькТі; — 
псл. уьіогькь, У'ьіогьпікь, пов’язане 
з уьіопь «другий» (як назва другого дня 
тижня; першим вважався понеділок); 
форма вівторок закономірно виникла 
з др. вов-ьтор-ьк-ь, а це — з ов-ьторгк-ь 
шляхом додавання протетичного в-, але 
о- в овторок'ь залишається неясним; 
пор. також [олжа] із льжа.— Жовто¬ 
брюх Іст. граматика 160; Кочерган 
УМЛШ 1967/1, 26—30; Шанский ЗСРЯ 
І 3, 209; Фасмер І 364; ЗСБМ II 208^; 

Вгііскпег 588, 636—637; МасЬек Е8.ІС 
671—672; БсЬизіег-Зедус 2151 7, 660; БЕР 
І 197; 5кок III 552.— Див. ще втора. 

вівцебик (зоол.) «мускусний бик, Оуі- 
Ьоз гпозсЬаіиз»; — р. овцебьік, бр. ауца- 
бьік; — наукова калька лат. оуіЬоз, 
утвореного з оуіз «вівця» і Ьоз «бик» 
(пор. нім. БсйаїосЬз «тс.»). 

вівця, вівчар «чабан; порода собаки», 
вівчарка «пастушка овець Ж; порода 
собаки», вівчар енко, вівчарик «чабанець», 
вівчарня «овеча кошара», вівчарство, 
[вівчйнець1 «вівчарня» Ж, овеча, овеча- 
тина, овечатник «кошара», овечина, 
овечка, [овечник] «кошара», [овча Пі, 
овчар, овчарик Пі, Ж, овчарка Пі, овчар- 
ник Пі], овчина, вівчарити, вівчарювати, 
[вівчий], овечий;—р. болг. овца, бр. 
авечка, др. овьца, п. одуса, ч. оусє, слц. 
оуса, вл. дуодуса, нл. дуе]са, полаб. уібз 
«вівця», схв. овца, слн. оуса, стел, 
овьцд; —псл. оуьса <*оуїка, результат 
розширення і-основи зменшувальним 
суфіксом -іка; — споріднене з лит. ауіз, 
лтс. оуз, дінд. ауіка «вівця», ауіЬ «тс.», 
гр. гомер. бї£, лат. оуіз, ірл. оі, двн. оо, 
гот. адуізіг «вівчарня», хет. Ьацаз «вівця», 
вірм. Ьоуіду «пастух» (<*Ьоуі-ра «ове¬ 
чий’ пастух»).— Критенко Вступ 510, 
546; Трубачев Назв. дом. жив. 69^-70; 
Фасмер—Трубачев III 116; ЗСБМ II 209; 
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вівчарик відати 

МасЬек Е5І<І 423; Георгиев Бт>лг. етим. 
и оном. 128; Иванов ВСЯ 2, 5. 

вівчарик (орн.) «бекас, баранчик, 
Сареііа (Зсоїорах) §а11іпа£0 Б.», [овчй- 
рик Ж, овчарник Пі] «тс.»; — похідне 
утворення від вівця; назва зумовлена, 
очевидно, специфічним звуком, схожим 
на бекання овець, який утворюється 
крильми бекаса під час польоту.— БСЗ 
4, 400.— Див. ще вітця. 

[вівчураї «вовча шкура як одяг» 
Ж; — запозичення з польської мови; 
п. мпісгига є похідним від \мі1к «вовк»; 
щодо суфікса -ига пор. п. Іізіига «лисяче 
Хутро».— ДИВ. ЩЄ ЕОБК. 

[віґані «сукман» ВеУг; — п. ст. \мі- 
§апо «дамська сукня», слц. уі§ап «бала¬ 
хон»; — запозичення з угорської мови, 
В якій уі§апо «сукня, спідниця» походить 
від прізвища віденської танцюристки 
Вігано.— Вагсгі 338. 

вігонь (зоол.) «вид лам; тканина 
з вовни цієї тварини», вігоневий; — 
р. вигонь, бр. вігонь, п. тИ§оп, ч. уікипе, 
слц. уікипа, болг. вигбн, схв. вигоььа; — 
запозичення з французької мови; фр. 
уі§о§пе, давніше уіси^пе «тс.» походить 
з іспанської мови; ісп. уісипа засвоєно 
з мови кечуа (\уікипіа).— СІС 126; 
ІПанский ЗСРЯ 13, 93; Кораііпзкі 1041; 
Оаигаї 751. 

від (прийменник), відо, од, одо, від- 
(префікс), віді-, од-, оді-; — р. от, ото, 
бр. ад, др. оті>, п. ч. осі, осіє, слц. осі, 
осіо, вл. \уо1, тгоіе, нл. ж>1, болг. м. 
од, схв. од, ода, слн. об, стел, от-к; — 
усі форми з псл. оіь, форми з-д виникли 
за аналогією до над, під (под), перед; 
псл. оіь<*оі зводиться до прислів¬ 
ника іє. *аіі, *еіі «через що; назовні; 
звідки»; — споріднене з лит. аі-, пре¬ 
фіксом, що означає рух від чого і до 
чого, також аіа-, аіі-, лтс. аі-, прус, 
аі-, еі-, гот. іб-, двн. іі-, ііа- «по-, до-», 
ірл. аІіЬ', аіб- «по-, від-», дінд. аіі, ав. 
аііі- «через, пере-», лат. аі «але», еі «і», 
гр. Іті «ще, все ще», фріг. еті.— Фасмер 
III 168; 5кок II 542; Е55Л 51. §г. І 
155—157; Рог\уабо\узкі Р81 2, 87; Тгаиі- 
гпапп 16; Ргаепкеї '20; ^Уаібе—Ноїт. 
І 75, 421; Рокоту 70—71. 

[відай] «певно, напевно, мабуть», [ві¬ 

дав, відей] «тс.»; — не зовсім ясні утво¬ 
рення від дієслова відати-, тлумачаться 
(Німчук Славіст, зб. 149) як результати 
фонетичних видозмін 1-ї ос. одн. відаю 
(відану) з відпадінням кінцевого у або 
з випадінням ] і скороченням у в не¬ 
складове у.— Див. ще відати— Пор. 
видай. 

відати, [віда] «звістка, повідомлен¬ 
ня», відом (у виразах без відома, до ві¬ 
дома, нема відома), відомство, [відбмця] 
«свідок» Я, вісник, вістка, вістовик, 
вість, відомий, відомчий, [віжливий] «обі¬ 
знаний, знаючий» Я, безвість, безвісти, 
вивідач «той, хто вивідує; розвідник, 
шпигун» Ж, вйвідка «розвідка», [вйвід- 
ник] «шпигун» Ж, [вйвідниця] Ж, відві¬ 
дати, відвідач, відвідини, відвідувач, 
відповідати, відповісти, відповідач, від¬ 
повідник, відповідь, відповідальний, від¬ 
повідний, довідатися, довідка, [довіда¬ 
тися], доповідати, доповісти, доповідач, 
доповідь, доповіднйй, доповідне, досвід, 
[досвідити] «досвідчити» Ж, досвідний, 
досвідчити, досвідчитися, звістка, звіди 
«розвідини», звідини «тс.», звідбммення, 
[.звідун] «розвідник, шпигун» Ж, звість, 
[звісь] Ж, [звістйтель] Я, звістун, зві¬ 
дувати, [звіжити] «узнати, пізнати» Ж, 
звістувати, звіщати, [звіжалий] «до¬ 
свідчений» Ж, звісний, [завідомити] «по¬ 
відомити», [завідомляти], завідувати, 
[завід] «завідування» Ж, завідувач, [за- 
відця] «завідувач» Ж, [запевіщати] «спо¬ 
віщати» Я, [зневіжити] «одурити» Ж, 
міжвідомчий, навідатися, навіджати, 
навіщати, [навід] «відвідини» Ж, [наві¬ 
дай] «відвідувач», навідини «відвідини», 
навідати, [навідка] «відвідання» Ж, іна- 
віжкй] (у виразі дати н. «дати знати») 
Ж, [невіда] «незнання» Ж, [невіжа] 
«тс.» Ж, [невіжий] «незнаючий» Ж, не- 
відь «невідомо», недовідомий «невідо¬ 
мий», обвіщати, обвістка, [одвістйти] 
«віддати звістку, відповідь», Ж, одві- 
дини, [бдвідь] «відвідини» Пі, [одвість] 
«вістка, депеша» Пі, [одповіддя] «від¬ 
плата; захист» Ж, оповідати, оповідан- 
ка, оповідання, оповідач, оповідачка, опо¬ 
відка, оповідь, оповісник, оповістка, опо¬ 
вість, перевідати, передвіщати, повіда¬ 
ти, повідомити, повідомляти, повідом¬ 
лення, повістка, повість, повістяр, по- 
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відбавити відвічати 

свідка, посвідник, подсвідчення, посвідчу - 
вач«свідок», прйзвістка, приповідка, при- 
повістка, прйтвість, присвідчати, прові¬ 
дати, провіщати, [провіди] «розвідини» 
Ж, провідини, [провідки] «тс.», провісник, 
прдвістка, провість, провісний, пропо¬ 
відувати, проповідник, проповідництво, 
проповідь, проповідничий, розвідати, роз¬ 
відач «розвідник», розвіди, розвідини Ж, 
розвідка, розвідник, розвідувач, розвід¬ 
ний, розвідувальний, розвідний, розпові¬ 
дати, розповідач, розповідачка, розпо¬ 
відка, розповідь, [свідувати] «знати Ж; 
оглядати хворого (про лікаря)», свід¬ 
чити, свідкувати, [свіда] «знання» Ж» 
[свідка], свідок, І свідомі (у виразі до сві¬ 
дома «до відома» Ж), свідомість, [свід- 
чий\ «свідок», [свідчикі «тс.» Ж, [свідчи- 
ця І, свідомий, [свідучий1 «свідомий» Ж, 
совість, сповідати, сповідальник, спові¬ 
дальниця, сповідальня, сповідач, сповід¬ 
ник, сповідь, сповіщати, сповіщення;— 
р. відать, бр. ведаць, др. сЬдЬти, ви¬ 
дати, єЬсти, вЬмь, п. \УІесІ2іє6, ч. ує- 
(ШІ, СЛЦ. УЄСІЄі', ВЛ. \УЄСІ2ЄС, НЛ. \УЄ2Є5, 

болг. вестя «повідомляти», м. вести, 
схв. вістити «тс.», слн. уєсієіі «знати», 
стел. в'Ьд'Ьти, вФлік; — псл. уесіеіі «зна¬ 
ти»; — споріднене з прус. \уаісіітаі «зна¬ 
ємо», дінд. уесіа «знаю», гр. (Е)оГба, гот. 
луаіі, нвн. (ісЬ) у/еіВ «тс.»; — іє. *цоід-, 
*ііеМ-, *иісі- «бачити, знати»; семантич¬ 
ний перехід від «бачити» до «знати» 
цілком натуральний, але вже в індо¬ 
європейській прамові дієслово, очевид¬ 
но, розпалося на два — одно із значен¬ 
ням «бачити» (псл. уісііЯі, лат. уісіеге 
«бачити»), а друге із значенням «знати» 
(псл. уєсієіі).— Шанский ЗСРЯ І 3, 35; 
Фасмер І 283; Преобр. І 106—107; 
Вгйскпег 615; Маскек Е5ЛС 680—681; 
Зкок III 574—576; Ргізк II 357; Рокоту 
1125—1126.— Пор. вид. 

відбавити, відбавляти—див. виба¬ 
вити. 

Івідбаглувати) «відстояти, врятува¬ 
ти»; — результат, видозміни значення 
префіксального утворення від дієслова 
[байлувати] (*баглувати) «витягати важ¬ 
кий віз за допомогою додаткової пари 
волів».— Див. ще байлова. 

[відброд] (у виразі наїстися до від- 

броду «наїстися донесхочу»);— утворено 
від брід, можливо, під впливом П. XV 

Ьгосі «багато, по самі вуха» («брести по 
самі вуха» в переносному вживанні).— 
Див. ще брести. 

відвага, відважний, відважувати;— 
р. отвага, бр. адвага, п. ойша^а, ч. слц. 
ойуаЬа; — через проміжну ланку вага¬ 
тися, [важитися] «перебувати в нері¬ 
шучості» пов’язане з вага, значення 
хоробрості, рішучості розвинулось у ді¬ 
єслівній формі відважитися (пор. ана¬ 
логічний розвиток значень у формах 
зважитися, [звага], наважитися:); на та¬ 
кому розвитку значень міг відбитися 
вплив польської І німецької мов (пор. 
нвн. \уа§еп «наважуватися», \уа§еп «ва¬ 
жити»); думка про зв’язок з дінд. уа§ага 
«мужній» і назвою племені вагри (Рег- 
\уо1ї АїЗІРЬ 7, 616; Ршіпіскі Ргазі. II 
209) позбавлена підстав; непереконли¬ 
вою є спроба (Шабалин ЗИРЯ III 52—• 

57) виведення р. отважньїй від форми 
важньїй.— Фасмер III 169; ЗСБМ II 79; 

МасЬек Е5ЛС 674.— Див. ще вага. 
відвертий «щирий, прямий, відкри¬ 

тий», одвертай, [отвертий] Ж «тс.»; — 
п. оі\уагі:у «відчинений; відвертий», ч. 
оіеугепу, слц. оїуогепу «тс.»; — нове 
українське утворення від кореня вер- 
(псл. уьг-, уєг-, уог-) «зачиняти», оче¬ 
видно, за зразком польської форми; 
щодо семантики пор. р. открьипьій, от- 
кровенньїй, схв. дтворен «відчинений; 
відвертий».— Див. ще верея.— Пор. ве¬ 
рета, вір1, отвір. 

відвйчити — див. звикати, 
відвідати, відвідач, відвідини, відві¬ 

дувач — див. відати. 
[відвічати, відвітити, відвітувати, 

відвіт, одвітити, одвітувати, одвіт, 
одповіт Ж1; — Р- отвечать, др. отьв6- 
чати, оть&Ьт-ь, ч. огіуеі (з рос.), слц. 
осіуєі, осіуеіа, осіуєШ' «відповісти», 
болг. ст. ответ, стел. отг.вФтити, стг- 
в'кштлвдти, сТ’ьв'Ьт'ь; —псл. оігуеШі, 
оіьуєіь, пов’язані з ргіуеіШ, *2ауеШі, 
*оЬ(у)еШі, очевидно, похідними від уєіь 
«гілка» (як символ повідомлення, па¬ 
м’ятний знак); — споріднені з лит. уаі- 
іепй «суджу, думаю», прус, шаіііаі 
«говорити, мовити»; менш переконливе 
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зіставлення (МасЬек Є$ЛС 687) з лит. 
уеїкіі «робити».— Мельничук Вост.-сл. и 
общ. язьїкозн. 103—111; Фасмер І 305— 
306; Преобр. І 109; Вгііскпег 614.— 
Пор. витати2, вітати, віче, завічати. 

відгал, відгаль — див. галйти. 
[відгодйтися] «віддалитися, від’їха¬ 

ти, не бути на місці»; — утворено, оче¬ 
видно, як антонім до дієслова нагоди¬ 
тися «потрапити, прибути в слушну го¬ 
дину».— Див. ще год. 

відданий «вірний»; — бр. адданьї; — 
п. осісіапу, ч. слц. осМапу; — очевидно, 
калька нім. ег§еЬеп «відданий, вірний», 
дієприкметника від дієслова зісЬ ег§е- 
Ьеп «віддаватися, присвячувати себе»; 
пор. р. преданньш, слн. у(3ап «відда¬ 
ний»; можливе посередництво польської 
мови.— Див. ще від, дати1. 

[віддюбарити] «побити»; — можливо, 
результат контамінації дієслів віддуба¬ 
сити і [відбарбаритиУ, м’яке д' зумов¬ 
лене, очевидно, експресивним характе¬ 
ром слова.— Пор. барбара, дубасити. 

[відерщі] «водохрещі» Ко; — резуль¬ 
тат не зовсім ясної видозміни слова 
[воддрщі] «водохрещі» (див.). 

від’ємний (заст.) «негативний»; — 
калька п. офетпу «негативний», що 
своїм етимологічним складом точно від¬ 
повідає українській формі.— Див. ще 
від, імати. 

відзарок — див. зоря. 
[відзіґорний] «кокетливий», [видзі- 

ґдрний) «гострий на язик» Па, [фіці- 
ґорний] «кокетливий, підлабузливий»;— 
неясне; спроба виведення від рум. Щесі, 
ЇТ|са (Каїиіп. 15; Кобилянський Гуц. 
гов. 83) здається сумнівною з огляду 
на занадто велику формальну невідпо¬ 
відність. 

відзірятися — див. цірити. 
[відзяпити) «відчинити, розкрити 

навстіж» (про двері), [оддзяпити Ва, 
одзяпити Пі] «тс.»; — префіксальне 
утворення, очевидно, пов’язане з діє¬ 
словами зяяти, зіпати «сильно кричати, 
горланити; позіхати»; щодо чергування 
голосних відзяпити: зіпати пор. від- 
тяпатм: тіпати.— Див. ще зіпати, 
зяти. 

[віді] «певно, напевно, мабуть»; — 
можливо, результат редукції форми 
[відай] «тс.»; разом з тнм, нагадує за¬ 
костенілу форму праслов’янського пер¬ 
фекта уєсіє «знав» від уесіеіі «знати», 
звідки також др. єЬдЬ «тс.; адже», стел. 
в'Ьд'Ь і р. ведь «адже».— ШанскийЗСРЯ 
1 3, 37; Фасмер І 284—285.— Див. ще 
відати. 

відіймати, відійма, віднімати— див. 
імати. 

[відкалабанити] «побити»; — мож¬ 
ливо, результат контамінації синоніміч¬ 
них дієслів [відкалатати] «побити» і 
\{вй)банити] «тс.» (пор. семантично 
близьке дієслово вйпарити «висікти різ¬ 
ками»), 

відкараскатися «відчепитися, звіль¬ 
нитися від когось», [накараскатися] 
«прив’язнути, пристати»; — бр. карас- 
каць «тягти вгору», караскацца «видира¬ 
тися вгору; [в’язнути, приставати]», 
п. кагазкас зі§ «возитися, мати клопіт», 
[осікагазкас зі§] «відкараскатися»; — 
етимологічно неясне; спроби пов’язан¬ 
ня з карась (Вгііскпег 219) або з р. [кур- 
скать] «гризти, кусати», [кйрскьітать] 
«тс.» (Шахматов ИОРЯС 7/2, 355) по¬ 
збавлені грунту. 

відкасник (бот.) «Сагііпа Ь.; [гос¬ 
триця, Азреги^о І.; рутвиця, ТЬаІіс- 
ітит Ь.; маренка підмаренникова]», 
[одкасник] «Сагііпа; Азрепщо» Ж, одкас- 
няк «Азрегиіа ^аііоісіез» Мак; — пов’я¬ 
зані з [відкаснути1 «захистити, відго¬ 
родити» або відкаснутися «відчепитися»; 
назва зумовлена якимись приписува¬ 
ними рослинам магічними або ліку¬ 
вальними властивостями; пор. бр. уроч- 
нік «відкасник», пов’язане з урокі «при¬ 
стріт, уроки», [памбшнік] «рутвиця», 
[жьюіцельнік, падучнік] «тс.».— Див. ще 
відкаснути. 

[відкаснути] «захистити, відгороди¬ 
ти», [одкаснути] «тс.», відкаснутися 
«відцуратися; відчепитися», [закасати] 
«закотити (рукав); підіткнути під пояс 
(низ спідниці, полу)», [підкасати] 
«тс.»; — р. [касать] «бити», касаться 
«доторкатися», коснуться, п. казас «під¬ 
тикати», болг. кбсвам се «доторкаюсь», 
стел, кусати са «торкатися», насиді¬ 
ти са; — псл. казаіі «торкати», козпдіІ, 

392 



ВІДКИ віднепати 

пов’язане чергуванням голосних із се- 
заіі «чесати», коза «коса»; — споріднене 
з лит. казуії «чесати», лтс. казіі «тс.; 
копати». —Мельничук Зтимология 1966, 
197; Фасмер II346; Ргаепкеї 226.— Див. 
ще чесати.— Пор. коса1. 

[відки], звідки; — утворено з прий¬ 
менника від і займенникового кореня 
-к-, наявного в займеннику кий\ форма 
ки, очевидно, зумовлена впливом при¬ 
слівників доки і поки.— Мельничук СМ 
IV 107; Вегп. І 673.— Див. ще від, з1, 
кий2, доки. 

відкіль «звідки», відкіля, звідкіль, 
звідкіля; —р. [откбль, откбле, откель, 
откьїля, откуль, откуля1, бр. адкуль, 
др. от'Ькол'Ь, болг. поет, і розм. откб¬ 
ле; — форма відкіль утворена з прий¬ 
менника від і займенника *кіль з давні¬ 
шого КОЛЬ, ПСЛ. *ко1ІЬ, що є, очевидно, 
родовим відмінком множини; ПСЛ. *ОІЬ- 

ко1_}ь означало, мабуть, «з яких місць» 
і «з яких пір»; форма відкіля є резуль¬ 
татом розвитку др. от-ьколЬ, псл. оіь- 
коїїі, в якому займенниковий компонент 
ко1]і стоїть у формі родового відмінка 
однини; звук і замість о в відкритому 
складі форми відкіля зумовлений впли¬ 
вом форми відкіль.— Фасмер III 170— 
171; Преобр. І 335; Вегп. І 673—674.— 
Див. ще від, з1, кілька, коли. 

відкоша (дати) «дати прочухана; 
відбити; дати гарбуза (при сватанні)», 
одкоша (дати) «тс.»; — вираз, утворе¬ 
ний, очевидно, в середовищі запорозь¬ 
ких козаків, що стояли кошем.— Див. 
ще кіш2. 

відлига, [відлег ВеБ, відлега ВеБ, Ме, 
відліж, відельга Ж, відлога Ж], одлйга, 
[відлечи] «відпустити» (про погоду) 
ВеБ, відлйгнути «розмерзнути; полег¬ 
шати (на душі»), [відлбгнути] «відта¬ 
нути, відсиріти» Ж, [злйгнути] «спасти, 
послабшати» (про мороз), [злйгти] «тс.», 
[одлигати] «відсиріти, відтанути; від¬ 
чепитися; зникнути» Ж, [одлигнути] 
«тс.» Ж; — бр. адліга, адлега, п. осіеі^а, 
о<11і£а, ч. осИеЬпоиіі «полегшати (на 
душі)», схв. одлакнути «тс.»;—оста¬ 
точно не з’ясоване; виводиться від псл. 
оі-1ь£-а, о1-1ь§-пдіі, похідного від ко¬ 
реня 1ь£- «легкий» (Кравчук В Я 1968/4, 
131); вважається також (Мартьінов 51. 

^/бгізі. 66—67) субстратним балтій¬ 
ським елементом (лит. аііе^а «відлига», 
аііуга, аііусіа, аііусііз «тс.», а11е§іі «від¬ 
пускати» (про мороз); форма [відельга] 
є полонізмом. — ЗСБМ І 86. 

відліг — див. навідліг, 
відлога — див. лежати. 

[відля] «біля» Ж» ст. водле, водли, 
водлЬ (XVI—XVIII ст.); — р. [водли, 
вбдлив], бр. водле, вбдлі, п. \уе<11е, \уесіІа, 
ч. уесіїе, ст. уесіїе, слц. уесІГа «тс.», 
схв. вад/ье «негайно», слн. уасіїіе, уесіїе 
«тс.»; — очевидно, утворене на основі 
виразу *ут> сіьГ£ (уь сіьіі) букв, «у дов¬ 
жині (на протязі)»; іменник *сіь1]а того 
ж кореня, що й длятися «баритися», 
довгий, р. длина, можливо, також для; 
укр. [відля] замість ст. водлЬ пояснює¬ 
ться впливом прийменника від.— Тимч. 
282; Гумецька Досл. і мат. IV 43, 48; 
Фасмер І 334; Х^азшег II 383; 51а\у$кі І 
146—147; Е55Л 51. £Г. І 68, 70—71, 73; 
Вегп, І 252.— Див. ще від, длятися, дов¬ 
гий. — Пор. біля, візля, для. 

відлягти «послабнути, зникнути» 
(про біль, мороз), [одлячй] «полегшати 
(на душі)» Ж; — результат видозміни 
деетимологізованої форми. відлйгнути 
«розмерзнути; полегшати (на душі)», 
зближеної з основою дієслова лягати.— 
Див. ще відлига. 

відмагатися «відмовлятися, відпира¬ 
тися, позбуватися»; — бр. адмагацца 
«тс.»; похідне утворення від могти; 
значення могло розвинутися в резуль¬ 
таті контамінації форм намагйтися і 
відбиватися, відмахуватися. — ЗСБМ І 
87; Міхневіч Белар. лінгв. З, 60.— Див. 
ще від, могти, намагатися. 

[відмакошити] «побити»; — неясне. 

відмикати, відімкнути, відмичка — 
див. замикати. 

відмізґавити — див. мезга, 
відміна, відмінний, відмінник, від¬ 

мінок, відмінювати — див. міна1. 
[віднепати] «змарніти» ВеЗн, [зане- 

пати] «захлянути, захворіти» ВеЗн, 
[однйпати] «змарніти» Ж; — неясне; 
можливо, в основі лежить неправильне 
утворення занепйти на грунті деети- 
мологізованих форм минулого часу зане¬ 
пав, занепала і т. д. від занепасти. 
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Івїдншце] «місце, приготоване для 
копиці сіна» (вимощене хмизом, соломою 
і под.) ДзАтл І, Івідмище, вудмисько, 
удмисько, вільнище, вінмище, віннище, 
вуднище, у днище, вуднисько, уднисько, 
вумнище, вуннище, ві/ймище, і/ймище, 
еімнище, гуднище, гуннищв] «тс.» ДзАтл 
І; — р. [одбнок] «підстилка під скирту 
з хмизу і под.», [одбньеі «тс.»; — резуль¬ 
тат закономірної фонетичної видозміни 
і деетимологізації колишніх форм *одь- 
нище, *одгниско, утворених з префікса 
о- і основи іменника дгно «дно» за допо- 
•могою суфіксів -ище, -исько.— Дзендзе- 
лівський 51. §1. 10/1—2, 78.— Див. ще 
ДНО, О1. 

[відноні «звідти» Ж, [звіднбні «тс.» 
Ж; — утворення з прийменника від і 
колишнього займенника *попь (род. 
мн.), спорідненого з пупе «нині, те¬ 
пер».— Див. ще від, нйні,— Пор. од- 
паль. 

відображати; — калька р. отобра- 
жать, утвореного шляхом контаміна¬ 
ції слів отражать і образ, изобра- 
жать.— Див. ще від, образ, 

відобрїти — див. приобрістй. 
Івідотавитися] «очуняти, опритом¬ 

ніти» Ж; — похідне утворення від не- 
засвідченого дієслова *отавити «від¬ 
новлювати сили», спорідненого з др. 
тьіти «повнішати, гладшати, жиріти», 
ч. [оіауііі] «зміцніти, відновити сили», 
гоіауііІ, слн. оіауііі «тс.».— Див. ще 
отава. 

відпинати — див. п’ястй. 
відповідати, відповідальний, відпові¬ 

дач, відповідний, відповідник, відповідь, 
відповісти. — див. відати, 

відпочивати — див. покій, 
відраза — див. разити, 
відро, відерник, [відерщик Я, ві- 

дйрковий ЯІ, ведеркове (заст:) «мито від 
відра» ПІ, повідерний;— р. болг. ведро, 
бр. вядрб, др. еЬдро, п. шіайго, ч. уєсіго, 

слц. уєсіго, м. ведро, схв. в)едро, слн. 
уєсіго, стел. в'Ьдро; — псл. уєсі¬ 

го <*уйс1го;— утворене від іє. *иосіог 
«вода», *цес!ог «тс.», пор. гр. обрісс 
«відро для води» і ибсор «вода».— Вин¬ 
ник 105—106; Шанский 9СРЯ І 3. 37; 
Фасмер І 283—284: Преобр. І 69; ЗСБМ 
II299; МасЬек Е5ЛЙ 681; БЕР І 127; 8кок 

394 

III 590; Ескегі 2151 8/6, 881; Рокогпу 
80.—Див. ще Еода. 

відсаркнути, віцеркнутися — див. 
царгати. 

відси, [відци], звідси, [одвідси Ж, 
отсі Пі];—результат видозміни форм 
відсіль, відсіля за аналогією до еідки, 
відти.— Див. ще відсіль, сей, цей. 

відсіль, відсіля, відціль, відціля, 
звідсіля, звідсіль, звідціля, звідціль;— 
р. [отеель, отселе, отсуль, отсуля], бр. 
адеюль, др. от'ьсел'Ь, от-ьселе, стел. 
©Т’КСЕЛ'Ь «віднині, відтепер», ©ТТ,СЕЛИ 
«тс.»; —форма відсіль утворена з прий¬ 
менника від і займенника *сіль з псл. 
*5е1]ь (на базі займенникового коре¬ 
ня 5-), що є, очевидно, формою родо¬ 
вого відмінка множини, аналогічною 
до *ко1 ]ь; форма відсіля походить з от'ь¬ 
сел'Ь або з *отгселя, в якій -селя могло 
бути родовим відмінком однини (пор. 
др. отьтоля)-, в цій формі е змінилося 
в і під впливом відсіль.— Див. ще від, 
сей.— Пор. відкіль, відси, відтіль. 

відслоняти, відслоняти, відслбна— 
див. заслона. 

відстань — див. стати, 
відсутній, відсутність; — р. отсут- 

ствующий, бр. адсутньї; — калька з ла¬ 
тинської мови; лат. аЬзЄпз є активним 
дієприкметником теп. ч. від дієслова 
аЬеззе «бути відсутнім» (букв, «геть бу¬ 
ти»); звідси ж кальки р. отсутствовать 
і н. аЬ\Уезепс1 «відсутній» (свн. аїшезепсі 
1409).— К1и£е—Міігка 5.— Див. ще від, 
суть.— Пор. присутній. 

відти, звідти; — утворення з прий¬ 
менників від, з і основи вказівного 
займенника т-, взятого тут, можливо, 
у формі род. в. одн. жін. р. або перене¬ 
сеного з прислівника поти, в якому 
морфема -ти є за походженням формою 
зн. в. мн.— Див. ще від, з1, той. — Пор. 
В1ДКИ, відтіль. 

відтикати, відіткнути, відтйчка — 
див. тикати. 

відтіль, Г, Ж, [відтиль Ж, відтів], 
відтіля, Івідотіль, відугпіля ЖІ, звід¬ 
тіля, звідтіль, [одвідтіля Ж); — р. 
[оттбль, оттбле, оттуль], бр. адт^ль, 
др. отгтоль «звідти; відтоді», оттьтол'Ь, 
от'ьтоли, от-ьтоля, стел. ©тті.толи, ©тті- 
толії «тс.»; — форма відтіль утворена 



відтруть відчинити 

з прийменника від і займенника *тіль 
з давнішого *толь, псл. *іо1_)ь, що є, 
очевидно, формсю родового відмінка 
множини; псл. *о1ь(о1]Ь означало, ма¬ 
буть, «з тих місць, з тих пір»; форма 
відтіля (др. от.'ьтоля) є видозміною 
давнішого отгтол'Ь, якщо це не утво¬ 
рення від форми давнього родового 
однини вказівного займенника *толь — 
*толя; зміна голосного о в і зумовлена 
тут впливом форми відтіль.— Крьім- 
ский Укр. гр. І 157.— Див. ще від, 
ТІЛЬКИ.— Пор. відкіль. 

відтруть — див. трутити. 
[відумєрти] «осиротити, залишити си¬ 

ротою (сиротами); залишити після смер¬ 
ті в спадщину», [відумерлий], відумер- 
щина (заст.) «спадщина по комусь, не- 
відписане майно»; — п. осішпггєс «від- 
умерти», осіцтагс «тс.», осішліегас, осіи- 
тагзгсгугпа» «відумерщина», обитагііпа 
«тс.», осЗшпогек «той, що залишив по 
собі спадщину», ч. слц. > осійтгі’ «від¬ 
умерщина», вл. \\юіегпегас«відумирати», 
иоіетге^ас, нл. \соіетгез, июіетегаз 
«тс.»; — судячи з географії слів, укра¬ 
їнські форми могли бути скальковані 
з польських; у польській та інших за¬ 
хіднослов’янських мовах ці слова мог¬ 
ли виникнути під впливом н. аЬзіегЬеп 
«померти, відумєрти, залишити кого».— 
Див. ще від, мерти. 

відун (заст.) «волхв, чаклун, знахар, 
лікар; [відьмак ЖЬ; — р- вєдун, др. 
вїдунг «чаклун, знахар»; — похідне 
утворення від відати, др. ь%дати\ ві¬ 
дуни у давній Русі пророкували май¬ 
бутнє, лікували хвороби, зокрема за¬ 
мовлянням та заклинанням їх (Історія 
УРСР І 1967, 47); пор. знахар, гнатник 
від дієслова знати.— Див. ще відати. 

відусіль, [відусіля], звідусіль; — 
р. [отвселе], бр. адусюль, др. от'ьвьсе- 

— утворення з прийменника від 
(др. ота) і займенника *уь5ЄІ]ь, звідки 
також всілякий; у формі відусіль вико¬ 
ристано колишній родовий відмінок мно¬ 
жини цього займенника, у формі [ві¬ 
дусіляі]— очевидно, родовий однини, де 
і замість е під впливом форми віду¬ 
сіль.— Див. ще від, всілякий. 

[відхасник] (бот.) «валеріана, Уаіе- 
гіапа оШсіпаїіз Ь.», [одхасник] «тс.» 

Мак; — похідне утворення від дієслова 
*відхасати «відганяти, лякати» (пор. 
хасатися «сторонитися, лякатися, цура¬ 
тися»), аналогічне до відкасник (бот.) 
«Сагііпа корінь Еалеріани у слов’ян 
здавна служив засобом запобігання за¬ 
разі й мору,— МасЬек .Іт. гозії. 224.— 

Див. ще від, хасатися.— Пор. відкас- 
ник. 

відхлань — див. хлань. 
відчай «розпач», одчай «тс.», відча¬ 

юга «сміливець», відчаяка, одчаяка 
«тс.», відчайний, відчаятися «впасти у 
відчай; втратити надію»; — р. отчая- 
ние, стчаянньїй «дуже хоробрий», отча- 
яться, бр. адчай, др. сттьчаяние «від¬ 
вага, хоробрість», оттание «тс.», отт>- 
чаятися «втратити надію», схв. "ома/ 
«відчай», стел, от-ьчггаиие «тс.», стьча- 
гати са «втратити надію»; — псл. оів- 
саіаіі з§ «втратити надію», пов’язане 
з саз'аії (*сг]бН) «чекати, сподіватися».— 
Див. ще від, чей. 

відчахнути, відчахувати — див. ча- 
хати. 

відчебучити «сказати дурницю або 
непристойність, ляпнути, бевкнути; 
зробити дурнишо»; — запозичення з ро¬ 
сійської мови; р. отчебучить «тс.» ви¬ 
никло на базі дієслів типу чебурахнуть 
«кинути з шумом, ляпнути» під впливом 
отчубучить «побити кого чубуком, ло¬ 
зиною». 

відчинити «відкрити; відімкнути», 
відчиняти, зачинити «закрити; замкну¬ 
ти», одчинити, причинйти, прочинйти, 
розчинйти «розкрити» (двері, вікно); — 
р. [отчинйть, зачинить, расчинйть1, 
бр. адчьініць, зачьініць, прачиніць, прьі- 
чьініць, расчьініць, п. [гасаупіс] «заго¬ 
родити», слц. [ргі'есіп] «перегородка», 
вл. гасіте «зачинити», нл. рзігасупіз 
«зачинити», Нішоісупіз «відчинити»; — 
префіксальні утворення від дієслова 
чинити «робити, творити», що виникли, 
очевидно, в результаті заміни семантич¬ 
но тотожних давніших форм др. отво- 
рити, затворити, у яких основа -тво¬ 
рити букв, «робити, чинити» утворила¬ 
ся шляхом перерозподілу префікса от- 
у дієслові от-ворити і приєднання кін¬ 
цевого т з цього префікса до деетимоло- 
гізованої основи -ворити «відчиняти. 
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відшпандбрити візит 

зачиняти», спорідненої з ворт> «мішок; 
жердина для відгороджування, зами¬ 
кання», верея та їн.; розглядається та¬ 
кож (Непокупньїй 86—88; Лучьіц—Фе- 

дарзц БУІ 41; РгаепкеІ $1ауіа 13/1, 11) 
як паралель до лит. аіібагуіі «відчи¬ 
нити», букв, «від-робити», лтс. аМагіІ, 
нвн. аиітасЬеп» «тс.», лит. игсіагуіі 
«зачинити», лтс. аігсіапі;, нвн. гшпа- 
сЬеп «тс.».— Див. ще від, чинити.— 
Пор. верея, вір1. 

відшпандбрити — див. шпандель. 
відшпінкати — див. шпонка. 
відьма, [відюга, відюха, відюя Я, 

відьоха], відьмак, [відьмак, відьмар, 
відьмачі, відьмівство, [відьмуга Я, відь- 
мук, відмур1, відьомство, відьмити, відь¬ 
мувати, відьмачий, відьомський, обві- 
дьмйтися; — р. ведьма, бр. ведзьма, 
п. \уіесІ2та, ч. уесіта; — др. вЬдьма, 
пов’язане з уесіаіі «відати, знати», пор. 
др. вЬдь «знання, чари, чаклування»; 
відьма — це жінка, якій приписува¬ 
лося знання різних способів впливу на 
надприродні сили (духи); слово в першу 
чергу східнослов’янське і, можливо, 
ще праслов’янське, але в інших мовах 
не збереглося (пор., однак, і болг. ве- 
щица «відьма» від цього ж кореня); 
п. мпесігта і ч. уесіта можна розглядати 
як запозичення із східнослов’янських 
мов, але не обов’язково (Вгйскпег 615; 

МасЬек 680).—Шанский ЗСРЯ І 
З, 37—38; Фасмер І 285; Мікі. Е\У 
390—391.— Див. ще відати. 

[вієля] «засохле дерево, сухостій» 
Ж; — неясне. 

вІж (заст.) «присяжний пристав у 
справах, що підлягали судові воєвод 
і повітових старост; арбітр, посередник; 
возний» Ж, Я, Пі (XV—XVII ст., впер¬ 
ше засвідчено в 1430), виж «тс.» Я, ві- 
жове «плата, що давалася віжам» Я; — 
очевидно, з давнішого уегь «знавець 
(законів)» (пор. др. 6Ьжь «знавець», 
1400), утвореного від дієслова уесіеіі 
«знати»; Піскунов подає форму множини 
вожі, яка може свідчити про вплив діє¬ 
слова возйти і терміна возний.— Див. 
ще відати. 

віжка, віжки СУМ, Ж, [вожжйна] 
«віжка», [віжкати] «прив’язувати віжки 

до поводів» Ж, ст. вожки (XVI ст.), вожа 
(XVII ст.), вижки (XVIII ст.); — р. 
вожжа, бр. вожка, п. шосіге «віжки, по¬ 
води», м. вога «повід», слн. уо)ка «по¬ 
від», уо]ке «віжки»; — в українській 
мові утворення з суфіксом -к- (<-ьк-) 
від давнішого вожа; — псл. *уо<і]а по¬ 
хідне від дієслова уосШі «водити».— 
Фасмер І 332; ЗСБМ II 182—183.—Див. 
ще водити.— Пор. важки. 

віжливий — див. відати. 
віз1, візник, візнйка, візникувати, віз¬ 

ництво, візнйця, візничий — див. везти. 
ВІЗ2 — див. виз. 

віза, візувальник, візувати; — р. 
болг. м. схв. вйза, бр. віза, п. шгз, 
ч. слц. слн. уїгиш, вл. у/ігигл; — запо¬ 
зичення з французької мови; фр. уіза 
походить від лат. уіза, форми множини 
від уізигп «проглянуте», дієприкмет¬ 
ника від дієслова уібео «бачу», спорід¬ 
неного з псл. уісієіі, укр. [видіти], 
вид,— СІС 127; Шанский ЗСРЯ І З, 
93—94; Фасмер І 312; Ваигаі 753.— Див. 
ще вид. 

візерунок «прикраса, малюнок», [ве- 
зерунок], візерунчастий, ст. визерунокь 
«образ, подоба; взірець; рисунок, план» 
(XVII ст.); —бр. [віззрунак]; — запози¬ 
чення з польської мови; п. \уігегипек 
«образ, подоба, зображення» виводиться 
від свн. уізіегип£е «тс.».— КісЬЬагсіі: 
111; ЗСБМ II 133; КогЬиІ РР 4, 497. 

візит, візйта, візитація, візитер, 
[візитйрка] «віконце в дверях для спо¬ 
стереження», візитівка «візитна картка», 
візйтка «тс.», візитувати «робити ві¬ 
зит»; — р. визит (1702), визита (1697), 
бр. візіт, п. \уігуіа, ч. слц. уігііа, болг. 
схв. визита, м. визита, слн. уігііеп 
«візитний»; — укр. візйта і р. заст. 
визита через польське посередництво, 
а укр. візит і р. визит безпосередньо 
запозичено з французької мови; фр. уі- 
5ІІЄ «відвідини» є похідним від дієслова 
уізїіег «відвідувати», запозиченого з ла¬ 
тинської мови; лат. уїзіїаге «тс.» похо¬ 
дить від уїзеге «оглядати, відвідувати», 
пов’язаного з уібеге «бачити», прямим 
відповідником псл. уісієіі, укр. Івйді- 
ти].— СІС 127; Шанский ЗСРЯ І З, 
95; Баигаї 754.— Див. ще вид. 
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візля вік 

[візля] «біля» Ж, Івізлі, возлі] «тс.» 
Ж; —р- возле, вдзли, [зля, зли]-, — оче¬ 
видно, давніше *УЬ2(ІЬІЄ, в якому УЬ2- 
є префіксом, а сіьіе — тією самою осно¬ 
вою, що і в словах длятися, довгий, 
р. длина; форма візля замість возлі 
пояснюється впливом прийменників 
біля, для,— Фасмер І 334; Преобр. І 
90; Е53Л 51. §г. І 68, 71, 73.— Див. ще 
длятися, довгий, уз. — Пор. біля, 
В1ДЛЯ. 

Вій — див. вія. 
вій — див. вити1, 
вїйва — див. віяти. 
[війлбк] «повстяне покривало» Ж, 

ст. войлок «повстяна основа під сідлом» 
(XVI ст.); — р. войлок, ст. войлук «чап¬ 
рак» (XV ст.), п. зуоДок, ст. \уо.)сІІок 
(XVI ст.); — запозичення з тюркських 
мов; можливо, походить від тюрк. о]1ук 
«покривало» (Мікі. Е\\/ 393; Фасмер І 
335) або від кумик. боюллук (боюнлук) 
«подушка під голову», тобто подушка 
з повсті (Дмитриев 557—558).— Рогаль 
З історії сл. мов 179; Шипова 110. 

війна — див. воювати. 

[війник1] «гілка, пруття; віник» Ж, 
Івінник] «гілка; віник» Ж; — ч. уеДк 
«прутик», слн. уе_|'пік «зв’язка прути¬ 
ків»; — очевидно, похідні утворення 
від псл. уеіа «вітка, Рілка», пов’язаного 
з уєіьуь «гілка» і, можливо, з дінд. 
уа)а «тс.»; об’єднання значень «вітка» 
і «віник» є, мабуть, наслідком взаємодії 
слів різного походження війник і ві¬ 
ник.— МасЬек Е5ЛС 681, 683.— Пор. 
ВІНИК, віть. 

[війник2] (бот.) «куничник, Саіата- 
£гозііз ерІ£ЄІоз» Я, Івойник] «тс.» Мак;— 
неясне. 

військкомат; — абревіатура слово¬ 
сполучення військовий комісаріат, утво¬ 
рена за зразком р. военкомат (з воєнний 
комиссариат). 

війт «сільський староста», [віт] Я, 
війтенко, війтйха, війтівна, війтівство, 
війтівщина, війтувати, завійтуватися 
«зазнатися, будучи війтом», ст. войт'ь 
«голова самоврядування в місті з ні¬ 
мецьким правом; голова міського суду» 
(1359); — р. діал. бр. войт, п. \уо]£; — 
через польське посередництво або й 

безпосередньо запозичено з середньо¬ 
верхньонімецької мови; свн. чо£(е)і «на¬ 
глядач, правитель» походить від лат. 
(афуосаіиз «судовий оборонець, захис¬ 
ник».— Шелудько 26; КісЬЬагсІІ 111; 
Фасмер І 335; ЗСБМ II 184—185; Вгйск- 
пег 629—630; Раиі Б\¥ 700; К1и|е — 
Міігка 824—825.— Див. ще адвокат. 

вій я «дишель біля волового воза», 
[війе, віє Ж, війїна «половина волового 
дишля», войє ЖІ, війце «дишель в упряжі 
плуга між двома парами волів», [вільце] 
«тс.» Ж;— Р- [вое] «дишель для ярма», бр. 
[вайе] «головна частина сохи», п. [\уо)є] 
«дишель», вл. нл. \уо_}0 «тс.; голобля», 
болг. [войще (бйще)] «дишель; ручиця 
плуга», схв. діє «війя», слн. о]е «тс.»; — 
псл. о]е, род. в. *оз*Є5е;—споріднене з лит. 
іепа «голобля», аііе «жердина», гр. оЦіоу 
«кермо, стерно», дінд. їза «дишель», хет. 
Ні$$а- «тс.»; іє. *еі-/оі- «жердина; ди¬ 
шель».— ЗСБМ II 26; Вгйскпег 377; $кок 
II 549; МаугЬоіег І 97; РгіебгісЬ 
70; Рокоту 298. 

вік, [вікіещйна] «старовина», [віч- 
няк] «вічний володар землі» Я, вічний, 
[вічйстий] «вічний», вікувати, віковіч¬ 
ний, віковічнити, безвік, безвічний «віко¬ 
вічний», відвіку «споконвіку», відвічний 
«вічний», довіку, довічний, звіку, звічний, 
ізвік, навік, навіки, справіку, [спредвіку] 
«споконвіку», увік, увіковічувати, увіч¬ 
нювати; — р. бр. болг. м. век, др. бЬкь, 
п. \уіек, ч. уек, слц. уек, вл. \уек, схв. 
вщек, век, слн. чек «вік; сила», стел. 
вФкіі «тривалість життя; вічність»; — 
псл. *уекь «сила, здоров’я людини, 
життя»;— споріднене з лит. уіеказ «си¬ 
ла, життя», уеїкіі «діяти, робити», лтс. 
уеікі «домогтися, подолати», дісл. уеі£ 
«міць, сила», уЇ£ «боротьба», гот. ууєі- 

Ьап «боротися», двн. \УІ£ап «тс.», лат. 
уіпсо «перемагаю», ірл. ІісЬіш «борюсь»; 
іє. *уеік-/иоік- «бути сильним»; мож¬ 
ливо, слово вік тотожне з другою час¬ 
тиною слова чоловік.— Критенко Мо- 
возн. 1970/1, 74—76; Кочерган Мовозн. 
1969/6, 77; Шанский ЗСРЯ І 3, 39; 
Фасмер І 286; Преобр. І 107—108; 
Вгйскпег 615; МасЬек Е5.ІС 681—682; 
БЕР І 129—130; $кок III 590—591; 
Вегіа] ЕзеЯ 116; Гавлова Зтимология 
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1967, 36—39; Ргаепкеї 1213—1214; Как- 
зіи кг. Епсігеїшат 101—102.— Пор. без- 
ВІЧЧЯ, ЧОЛОВІК. 

Вікентій, Вікент, ст. В/йнценць, 
Влценьць, В/Яцнець (1433), Вікентій 
(1627); — р. Викентий, бр. Вікенцій, 
др. Викентии, п. ^Уіпсепіу, ч. Уіпсепс, 
слц. Уіпсепі, болг. Викенти, слн. Уіп- 
сепс(і]), стел. Еикемтии, Бикеят'ь; — 
через старослов’янську мову запозиче¬ 
но з грецької; віз.-гр. Віхєутюд похо¬ 
дить від лат. Уіпсепі іиз, утвореного 
від слова уіпсепз «перемагаючий», діє¬ 
прикметника від дієслова уіпсо «перема¬ 
гаю», спорідненого з псл. уекь, укр. 
вік; старі форми з Ва відбивають вплив 
п. \УіпсепІу, запозиченого безпосеред¬ 
ньо з латинської мови.— Петровский 
75; Илчев 109.— Див. ще вік. 

вікно1 «отвір у стіні; рама з шибками 
у цьому отворі», вікнина «отвір для вік¬ 
на», вікняр, вікднник, віконниця, вікбн- 
ня {попідвіконню), віконний, вікнастий, 
навіконний, підвіконник, підвіконня, 
підвіконний; — р. болг. окнб, бр. акнб, 
др. окгно, п. ч. слц. окпо, вл. мюкпо, 
нл. кокпо, полаб. уйкпй, м. окно, схв. 
бкно, слн. бкпо; — псл. *окьпо, утво¬ 
рене від *око, як дісл. уіп(1аи§а «вікно», 
з уіпсіг «вітер» і аи§а «око» (звідси 
англ. чцпсіо\у «вікно»); — слов’янське 
слово було засвоєне сусідніми мовами, 
напр., фін. аккипа, ест. акеп, уг. ст. 
і діал. окпа, окопа, акопа, акопа, ака- 
па.— Фасмер III 128; Преобр. І 642; 
Тгаиішапп 34; Маскек Е8ЛС 411; $кок 
II 551; Вегіаі Е5 Розк. гу. 20; 
Каїігпа 215ІРк 6, 168; Веке 2Г51Рк 16, 
319.— Див. ще око.— Пор. вікно2. 

вікно2 «ополонка в кризі; місце в бо¬ 
лоті, не заросле водоростями; місце, 
де вирує вода», вікнйна «чисте місце 
в болоті», вікнбвина «тс.», [вікнина] «за¬ 
мулена глибока яма під водою» Ме; — 
р. [окнб] «глибоке або відкрите місце 
в болоті», бр. акнб «тс.», п. око шогзкіе 
«безодня, прірва під водою», ст. окпо 
«водоспад, джерело», схв. бкно «місце 
в болоті, не заросле лозою або незамер- 
заюче», слн. бкпо «глибина; ополонка 
в кризі; земля, де просочується вода»;— 
якщо це не праслов’янське метафоричне 

вживання слова вікно1 «отвір у стіні» 
(псл. окьпо), то можна припустити, що 
воно є суфіксальним похідним від іє. 
*ак?а «вода»; пор. лит. аказ «ополон¬ 
ка», лтс. ака «джерело, криниця», а та¬ 
кож слов’янські назви річок і озер: 
р. Ока (притока Волги), укр. Жабина 
Ока (притока Оржиці), Волове Око (озе¬ 
ро в с. Циблі на Переяславщині). — 
Фасмер—Трубачев Ш 127; ЗСБМ 1 
101; Вегіа) Е5 Розк. гу. 20; Рокоту 23. 

віко «кришка скрині, діжки, домо¬ 
вини; повіка», повіка, [повіко] «повіка», 
[павічайка] «тс.»; — р. веко «повіка; лу¬ 
б’яна коробка, обичайка», бр. в ека 
«кришка», др. б'бко «повіка», п. м/їєко 
«кришка», ч. уіко, слц. уеко, вл. нл. 
\уеко «тс.», слн. уека «повіка», стел. 
в'Ьк© «тс.»;—псл. уека «кришка, по¬ 
віка»; — споріднене з лит. убказ «пові¬ 
ка», уока «кришка», лтс. уакз «кришка» 
і, можливо, з алб. уеіиііе «брова» (з 
*УОк1а); не зовсім певні дальші зістав¬ 
лення з лит. убкіі «чистити, скупчувати, 
збирати, ховати» (Ргаепкеї 1272) або 
з дінд. ууа- «покривати» (Вшскпег 615— 
616).— Дзендзелівський Нз УжДУ 14, 
97; Шанский ЗСРЯ І 3, 39—40; Фасмер 
І 285, 286; Преобр. І 107; ЗСБМ II 81 — 
82; Маскек ЕЗЛС 689. 

[вікозити] «побити, відлупцювати» 
Я; — очевидно, помилкова або діалект¬ 
на форма дієслова *вйкозити, яка могла 
виникнути внаслідок семантичної кон¬ 
денсації словосполучення побити як 
(іСидорову) козу. 

вікопомний; — можливо, утворене 
під впливом п. \уіекоротпу (Ьіпсіе); 
обидва слова, як і р. приснопамятньїй 
(церковнослов’янізм), можуть бути, 
врешті-решт, кальками віз.-гр. яссуто- 
ругцибуєитод, утвореного з основ займен¬ 
ника л,а£ (род. в. яалгс6§) «всякий, весь» 
І дієприкметника рут)|иоуєит6д «згаду¬ 
ваний». 

[вікочелати] «викачувати» (тісто) 
ВеЗн; — неясне утворення від основи 
дієслова котйти (див.). 

Віктор, Вітя, Вітькб, [Вйктор, 
Вйтя, Витькб, Вйктір, Вйхтір), Вік¬ 
торія, ст. Вікторі) (1627); — р. болг. 
Вйктор, Виктбрия, бр. Віктор, Віктб- 
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рьія, п. \¥ікіог, Шікіогіа, ч. слц. Уісіог, 
слн. Уікіог, УікІогі]а, стел. Еиктор*ь, 
Еиктории; — через старослов’янську 
мову запозичено з грецької; віз.-гр. 
Віхтшр, Обіхтсоріа (?) походять від 
лат. Уісіог, Уісіогіа, утворених на 
основі іменників уісіог «переможець», 
уісіогіа «перемога», пов’язаних з діє¬ 
словом уіпсо «перемагаю», спорідненим 
з псл. уект>, укр. вік (див.). 

вікторйна; — р. болг. викторйна, 
бр. віктарша; — утворення на базі лат. 
уісіогіа «перемога».— Див. ще Віктор. 

віл, [волар] «волячий пастух», волй- 
ще, [волівня] «волярня Ж; (зб.) воли», 
[воловар] «волячий пастух» Ж, воловик 
«тс.», воловина, волбвник «хлів для волів», 
воловня «тс.», [воловщина] «податок із 
худоби» Ж, воляка, воляр, [волярня], 
[вораль1 «воловик» ВеЗн, [воластийІ «по¬ 
дібний до вола» Я, [воловйтий] «вайлува¬ 
тий, повільний» Ж, волячий, [воларити] 
«бути воловиком»; — р. бр. болг. м. вол, 
др. волг, п. 'июі, ч. уйі, слц. уо], вл. нл. 
\уо1, полаб. уйі, схв. во, слн. уоі, стел, 
кол-ь; — псл. уо1т>, слов’янський ново¬ 
твір, похідний від псл. уаІ]аіі «кастру¬ 
вати», пор. укр. [валяти1 «каструвати 
коней», коновал, [валах] «кастрований 
баран», р. [вал] «кастрований бик»; — 
менш переконливі зближення із словом 
велйкий (Меіііеі Ііішіез 242; \¥аМе— 
Ноїш. II 857) на протилежність дрібній 
худобі, пор. гр. р^Яоу «дрібна худоба» 
(укр. малйй), з дієсловом волати, п. 
чуоіас «волати, кликати, гукати», як 
бик з бучати (Младенов 75), із словами 
воло, ч. уоіе «воло» і н. и^еііеп, зсЬч/еІ- 
Іеп «набрякати, набухати» (МасЬек 
Е5ЛС 703—704), з етнонімом волох, ні¬ 
бито віл — «волоська худоба» (Преобр. 
І 95) тощо.— Критенко Вступ 546; Тру- 
бачев Назв. дом. жив. 43—44; Шан- 
ский ЗСРЯ І 3, 146; Фасмер—Трубачев 
І 335—336; БЕР І 174; 5кок III 610; 
Бернштейн Очерк 1974, 245—246. 

вілла «дача, особняк»; — р. вйлла, 
бр. віла, п. \уі11а, ч. слц. уііа, вл. \уі1а, 
болг. м. вила, схв. вйла, слн. уііа; — 
через посередництво німецької мови 
(н. УШа) запозичене, очевидно, з іта¬ 
лійської; іт. уіііа «сільський будинок, 

садиба» продовжує слат. уіііа «тс.», по¬ 
хідне від лат. уїсиз «поселення, село, 
квартал міста», спорідненого з дінд. 
УІЗ- «ЖИТЛО», псл. уьзь «село», укр. 
заст. весь «тс.».— СІС 128; Шанский 
ЗСРЯ І 3, 98; Фасмер І 315; НоІиЬ— 
Буег 507; Шаібе—Ноїш. II 790—791.— 
Див. ще весь2. 

вільга1 «вогкість, волога», вільгота, 
вільгий «вологий, сирий», звільжити, 
[одвильгнути] ВеЛ, [одвільжати] «від¬ 
воложитися»; — бр. вільгаць; —запози¬ 
чення з польської мови; п. хИІ^об «вог¬ 
кість, волога», г\уіІ4ус «зволожити», ст. 
\уіі£І «вогкий» є закономірними фонетич¬ 
ними відповідниками до укр. вогкйй.— 
ЗСБМ II 139—140. — Див. ще вогкий. 

[вільга2] (орн.) «іволга, Огіоіиз §а1- 
Ьиіа Б.», [вивільга], [вильга, воловіга, 
вольга, вольвіга, ивіль, ивільга, ивола, 
івовга, Іговда, іговна, ігола] Шарл, [йвиль, 
ивова Ж, йвол Ж, иволга Ж, ивула Ж), 
іволга; — р. иволга, бр. івалга, др. 
вл'ьга, п. >УІІ£а, тууупі^а, [\уу\уіо!§а, \уу- 
\уіе1§а1, ч. ст. слц. уІЬа, болг. авлйга, 
ст. вл'ьга (XIII ст.), схв. вуга «синиця», 

слн. У0І§а «іволга»; — псл. *уь|§а; — 
не зовсім ясне; можливо, споріднене 
з лит. уо1ші£є «дятел», лтс. уаіиойге 
«іволга», а також із свн. \УІіе-\уаІІ 
«тс.» (де мііе- «дерево»); зіставляється 
також з ав. уаг(о)п§ап «птах», п. уюіас 
«волати, кликати»; менш переконливе 
пов’язання (Вгііскпег 621) п. \уі1§а з 
прикметником \УІІ£І «вологий», нібито 
птах вважався вісником дощу, пор. н. 
І?е£епрІеіГег «сивка», букв, «дощовий 
свистун»; Махек шукає походження сло¬ 
ва у праєвропейському субстраті; у 
формах іволга, [вивільга] І- та ви- є про¬ 
тетичні елементи.— Фасмер І 114—115; 
МасНек Е5ЛС 694; БЕР І 2; 5кок III 635; 
ВисІ2І52е\м5ка 100; Ргаепкеї 1273—1274; 
МііЬБ — Епсіг. IV 498.— Пор. іволга, 

вільгота (заст.) «пільга, полегкість, 
вільність», вільготний; — калька р. 
вольгдта, утвореного, очевидно, шляхом 
контамінації слів вольний і льгота. — 
Шанский ЗСРЯ І 3, 154—155; Даль І 
239. 

вільха, [їльха], вільшанка (орн.) «бе¬ 
рестянка, ЕгііЬасиз гиЬесиїа Б.», віль- 

399' 



вільце В1Н0 

шйна, вільшняк «вільховий гай», віль¬ 
ховий, вільшаний; —р. ольха, [вбльха, 
елха, елбха], бр. вбльха, др. ольха, 
ольхть, олехть, п. оІсЬа, ст. оізга, ч. оізе, 
слц. зеїза, вл. \уб1іьа, нл. \уо1і>а, болг. 
елха, схв. ]бха, ]6ва{<і*іе\ха), слн. ]‘е11а, 
[біза, ]б1за], стел, (цсл.) кль.\"а; — псл. 
*Іе1ьха/*о1ьха; — споріднене з лит. 
аікзпіз, аікзпуз, аГікзпіз, еікзпіз «вільха», 
лтс. еікзпіз, аікзпіз, двн. еііга, егіїа 
(<е!іга), нвн. Егіе (< егіїа), дісл. фіг, 
аіг, лат. аіпиз «вільха» (<*а1ізпоз), 
дмакед. аМ£а «осокір»; іє. *а1із-, *е1із- 
«вільха» походить, можливо, від *е1-, 
*о1- «червоний, жовтий» (вільхове де¬ 
рево червоне всередині), пор. двн. еіо 
«жовтий, червонуватий»; Махек відно¬ 
сить слово до праєвропейського фонду.— 
Критенко Вступ 548; Филин Образ, яз. 
196; Фасмер III 138—139; ЗСБМ II 190— 
191; МасЬек Е5.1С 413; їт. гозії. 130; 
БЕР І 493; Вегп. І 453, 454; Вшігізгету- 
зка 271; Ргаепкеї 8; Топоров І 53—54; 
Регззоп Веііг. 893—894; Таїсіє—Ноігп. 
І 31. 

вільце1 — див. вильце. 

вільце2 — див. вій я. 

вімбар, вінбйр — див. амбар. 

він, вона, [вна] Ж, воно, вони, [вни1 
Ж, [овін Доп. УжДУ І, овун тж]; — 
р. он, она, онб, бньїй «той», бр. єн, яна, 
янб, др. он“ь «він, той», она «вона, та», 
оно «воно, те», п. ч. слц. оп, опа, опо, 
вл. \уоп, шопа, \уопо, нл. \уоп, \уопа, 
туопо «воно, он те», болг. он, она, онб, 
м. он, она, оно, схв. он/бн, дна, дно, слн. 
бп, опа, бпо/опб, стел, онт*, сил, оно; — 
псл. оггь, опа, опо «той, та, те; він, вона, 
воно», що утворилися шляхом злиття 
синонімічних Індоєвропейських часток 
*о- (пор. укр. отой, такий-б, он-б, 
онде-б, ось-6, їй відповідає лат. е- 
в е-піш) і *-п- (пор. укр. ген)',— споріднені 
з лит. апаз/апз «той, [він]», дінд. ав. 
апа- «цей», вірм. -п«той», гр. єут] (трієра) 
«на третій день, післязавтра», єиєїуос;/ 
хєїуофх^уод «той, отой» (утворено шля¬ 
хом .нанизування кількох вказівних 
займенників *є-хє-єуод), хет. епі-, аппі- 
«той», двн. еїіег, нвн. ]шег «тс.», пор. 
також лат. епіш «саме, так» (з е-піт).— 
Фасмер III 140—141; Прєобр. І 650— 

651; МасЬек 35.ІС 414—415; 5кок III 
556—558; Ргаепкеї 10; Ргізк І 476, 515; 
\¥а1с1е—Ноїт. І 386, 404—405; Вги£- 
гпапп Петопзігаїіургоп. 84, 90—94, 
127—129.— Пор. он, онеє. 

вінегрет; — р. болг. винегрет, бр. 
вінегрет, п. \уіпе§геі;— запозичення з 
французької мови; фр. утаІ^геДе «соус 
із оцту, олії, солі» походить від уіпаі§ге 
«оцет», утвореного з уіп «вино», спорід¬ 
неного з укр. вино, та аі§ге «квас, кис¬ 
лота», що зводиться до нар.-лат. *асгиз, 
лат. асег «гострий», спорідненого з псл. 
озігь, укр. гострий.— СІС 128; Шанский 
ЗСРЯ І 3, 99—100; Фасмер І 316; ЗСБМ 
II 147; Кораііпзкі 1043; Ваигаі 19, 
752.—Див. ще вино, гострий. 

вінець, вінок, вінця «краї посуду», 
[вінчанка] «вінчання»,[вінчанка гладиця] 
«мідянка гладенька, Согопеїіа аизігіа- 
ііса Ьаиг.» Ж, вінчальний, війчастий 
«подібний до вінця»; вінчати; — р. ве¬ 
нец, венбк, бр^ вянец (церк., перен.) 
«вінець», вянбк, др. вЬньць, вШш-ь, 
п. \уіепіес, хуіапек, ч. уепес, уіпек, 
слц. уепіес, уіепок, вл. \уєпс, нл. \уепк, 
болг. венец, м. венец, венок, схв. вще- 
нац, слн. уепес, стел, в'Ьгіь.ць.;— псл. 
у£пьсь, уепькь, суфіксальні утворення 
від уєпь (пор. р. [вен] «плетінка», п. 
[\уіап] «тс.»), пов’язаного з дієсловом 
уіії «вити»; — споріднене з лит. уаіпі- 
каз «вінок», лтс. уаіпнкз «тс.».— Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 3; 49—50, 51; Фасмер І 
291; Вгііскпег 610; МасЬек Е5ЛС 683; 
БЕР І 133—134; 5кок III 591; Ргаепкеї 
1182.— Див. ще вити1. 

віник, [війник] «пруття, віник» Ж, 
віниччя «трава, з якої роблять віни¬ 
ки»; — р. веник, бр. венік, др. є'Ьникг 
«в’язка прутиків», п. [\уіепік], ч. уепїк, 
слн. уепік, стел, в’кмик’ь «галузка»; — 
псл. уепікь пов’язане, очевидно, з уе- 
пькь «вінок» І уііі «вити»; виводилось 
також від уе]а!і «віяти» (МікЗ. Е\¥ 389) 

і від уе]а «гілка» (МасЬек Е5ї£ 683).— 
Шанский ЗСРЯ І 3, 50; Фасмер І 291; 
Прєобр. І 108; ЗСБМ II 83,—Див. ще 
вити1.— Пор. вінець. 

віно (заст.) «придане, посаг», [він- 
ний] Ж, [вінбвний] Б і, [вінйти] «наді¬ 
ляти посагом» Бі, [вінувати] «давати, 

400 



вінтер 

готувати посаг» Ж, [звінуватися] «по¬ 
збавитися посагу» Ж; — р. заст. вено 
«придане, посаг, плата за наречену», 
бр. ст. вена, др. еЬно, вено «плата за на¬ 
речену, придане, яке дарував молодий», 
п. дуіапо «придане, посаг», ч. уепо, слц. 
уепо, вл. луєпо «тс.», стел. е’Ьио «тс.; 
подарунок для молодої»; — псл. уепо 
«плата за жінку, придане, посаг»; — 
очевидно, споріднене з лат. уЄпшп «про¬ 
даж», уєпсіо «продаю» (<уепиш сіо), 
гр. (оуод «ціна» (<*уОзпо5), дінд. уазпаЬ 
«ціна», уазпагп «плата», вірм. §іп «тс.», 
хет. и§§апЦа- «продавати», пор. \уаз- 
«купувати»; їє. *резпо- «купувати»; 
менш обгрунтовано зіставлялося (Ре- 
(іегзеп ІР 5, 67; \Уа1сІе—Ноїт. II 753— 
754; Булич ЖМНП 1895, липень 254; 
Трубачев Терм, родства 144) з гр. єйуоу, 
єебуоу «придане», двн. ууісіото «ціна», 
\уіс!ето, дангл. луеоіита, ууііита «тс.» 
і з гніздом веду, вести.— ДзендзелІв- 
ський УЗЛП 31—32; Шанский ЗСРЯ І 
3, 50—51; Фасмер І 291; Преобр. І 108; 
Вгйскпег 610—611; Трубачев Зтимоло- 
гия 1973, 5—10; Откупщиков 243—244. 

вінтєр, вінтір, вінтірчик — див. 
вентер. 

ВІНЦЯ — див. вінець. 
віншувати «вітати, поздоровляти», 

[вінчувати] ЗНТШ 114, віншувальний, 
ст. вЬншовати, вЬнчовати (XVIII ст.), 
випитати (XVII ст.); — бр. вінишваць 
«тс.», п. туіпз20\уас «тс.; бажати, зичити», 
4. уіпзоуаіі «бажати, зичити», слц. уіп- 
хоуаі' «тс.», слн. уозсШ «вітати, зичи¬ 
ти; (ст.) дозволити, допустити»; — укра¬ 
їнське слово через польське посеред¬ 
ництво запозичене з середньоверхньо¬ 
німецької мови; свн. \уйпзсНеп «бажати, 
зичити» походить із двн. мптзкеп (звід¬ 
си словенська форма), спорідненого 
з дангл. хуузеап «бажати», англ. хуізЬ, 
дісл. уезкз'а «тс.», далі з дінд. уапсЬй 
«бажання», уапаїі (уапбІІ) «бажає», лат. 
уетіз «любов, привабливість», хет. 
иепгі «соіі»; усі форми, очевидно, з іє. 
*иеп- «бажати, прагнути».— Дзендзе- 
лівський УЗЛП 32; Оньїшкевич Исслед. 
п. яз. 240; Шелудько 26; РісЬЬагсИ 112; 
ЗСБМ II 152; Вгйскпег 622; Мікі. Е\У 
394; Вегіа] Е5 Розк. гу. 26; К1и§е— 
Міігка 871; ДУаМе—Ноїгп. II 752—753. 

вір 

віола «альтова скрипка», віоліна 
«скрипка»; — р. болг. м. виола, бр. 
віела, п. ч. слц. уіоіа, схв. вйола; — за¬ 
позичення з італійської мови; іт. уіоіа 
«альтова скрипка» загальноприйнятого 
пояснення не має; пов’язувалося з уіоіа 
«фіалка» з огляду на те, що корпус 
скрипки з його вигинами нагадує квітку 
фіалки (К1н£е—Міігка 823); зіставля¬ 
лося з двн. їісіиіа «скрипка» фаигаї 
752; НоІиЬ—Ьуег 508); виводилось від 
звуконаслідувального вигуку *уіи (А. 
Ргаїі, УосаЬиІагіо еіутоіо^ісо ііаііапо 
Ю46—1047; Шанский ЗСРЯ І 3, 102) 
та ін. 

віолончель «смичковий інструмент 
типу скрипки», віолончеліст; — р. еио- 
лончель, бр. віяланчЬль, п. \УІо]опсге1а, 
Ч. УІОІОПСЄІІО, сеііо, слц. уіоіопсеїо, сеіо, 
болг. виолончело, чело, м. виолончело, 
схв. виолончело, чело, слн. сеіо; — за¬ 
позичення з італійської мови; іт. уіо- 
Іопсеїіо є здрібнілою формою від УІО- 
Іопе «басова скрипка» (букв, «велика 
скрипка»), похідного від уіоіа «альтова 
скрипка».— СІС 129; Шанский ЗСРЯ І 
З, 103; Фасмер І 318; Кіи§е—Міігка 
823.— Див. ще віола. 

[віпса] «зіпсована річ, ніщо ЛЧерк; 
перепалене залізо, жужелиця»; — оче¬ 
видно, походить із словосполучень типу 
звести на пси (*во пси) «перевести, згу¬ 
бити», пор. п. рзи па Ьи<і$ (па Ьиіу) 
«ні до чого, ні к лихій годині» (букв, 
«собаці на будку, на чоботи»).— Див. 
ще пес.— Пор. псувати. 

[вір1} «жердяна огорожа, частокіл», 
[вірлйне] «кілля» Ж, вір'я «жердки, кіл¬ 
ля, частокіл», [ворака) «жердина для 
огорожі» Мо, ворйна «тс.; кілок у час¬ 
токолі», ворйння «кілля, частокіл», 
вор'я «жердини; огорожа з жердин», 
[воряка В а. До, орйнє Ж] «тс.», [воря- 
нок] «загорода; загін для худоби» Я, 
[зворати] «загородити» Ж, [завірки] 
«частокіл», [завбра] «кілок, яким запи¬ 
рають ворота», [заворіння] «ворота», 
[завбрйтш «загородити», [обворйти] «за¬ 
городити жердинами» Б і, [обворячить] 
«обнести огорожею з жердин» Ва, До;— 
р. [вор] «частокіл», [вдрьі] «кілля, палі», 
бр. [вор] «хлів», др .воря «огорожа, ого¬ 
роджене місце», пор. стел. вь.рд, врфти 
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вір вірва 

«закривати, замикати»;—псл. уог-/уєг- 
«запирати, замикати»; — споріднене з 
верея, лит. уагаз «лата частоколу», арї- 
уагаз «загорода для худоби», гот. уга^ап 
«захищатися, оборонятися», дісл. уе^а 
«тс.», дангл. угегіап «зводити греблю», 
дфриз. у/ега «перечити; забороняти», 
днн. угегіап, двн. \уеггеп, угегеп, нвн. 
угеЬгеп «тс.», дісл. удг «загорожа», англ. 
угеіг «гребля, дамба», оск. уеги «ворота»; 
іє. *рег- «замикати, боронити, закри¬ 
вати».— Фасмер І 350; ЗСБМ II 194; 
Ргаепкеї 1197—1198; Реізі 551—552.— 
Пор. верея, ворота, обора. 

[вір2] «жеребець», [вірь ВеУг, вор Ж- 
вдрій Я, ввір Ко] «тс.»; — р. [орьї 
«нутряк; жеребець; мерин», р. ст. орь 
«КІНЬ», П. 0Г2, Ьог2, ч. (поет.) ог «тс.»; — 
неясне; здебільшого вважається запо¬ 
зиченням з германських мов; пор. свн. 
огз, го5, двн. Ьгоз, гоз, дфриз. Ьогз, 
англ. Ьогзе, пгерм. *Ьгозза «кінь»; по¬ 
милково пов’язувалося (Вегп. І 26; 
Кобилянський Гуц. гов. 85) з дгир 
«жеребець», запозиченим з тюркських 
мов, хоч не виключена можливість се¬ 
мантичної взаємодії і конвергенції назв 
вір і дгир, внаслідок чого постала форма 
евір; необгрунтоване й пов’язування з 
іє. *йгіа- (*ег-, *егі-) «самець» (Соболев- 
ский РФВ 65, 416—417), з іє. *ег-/ог- 
«прнводити в рух, збуджувати», псл. 
отііі «руйнувати» (Мозгугізкі Р2ЛР 
238—239) або з дінд. агуапі- «швидкий» 
(Ильинский РФВ 66, 269—270).— Коби¬ 
лянський Мовозн. 1967/6, 44; Труба- 
чев Назв. дом. жив. 54—55; КСИС 25, 
99; Фасмер III 155; Преобр. І 659; Ма- 
сЬек Е5ЛС 418; К1и§е—Міігка 608. 

віра1 «довір’я, впевненість; релігія», 
вір (у виразі брати на вір «на віру»), 
віритель «кредитор», вірник «довірена 
особа; [парафіянин ВеУгЬ, [вірнянка] 
«вірна дружина», [вірутник] «вірник», 
вірщик, [вір'ян] «сват», [вірисний] «імо¬ 
вірний, вірогідний» Ж, вірний, [вірут- 
ний] «дійсний, справжній», вірчий, віри¬ 
ти, вірувати, вірую «сгесіо», безвірник, 
безвір'я, довіра, довір'я, довірливий, дові¬ 
ряти, достовірний, [заповірити] «ввіри¬ 
ти» Ж, [звірість] «звірка», [звірки] Ж, 
звірник, звіряти, звірятися, зневіра, зне¬ 

вір'я, зневіритися, невіра, невірник, не¬ 
вірство, невір'я, [недовір] «недовір’я; 
недовірок» Ж, недовірок, недовір'я, не- 
довіркуватий, недовірливий, перевірка, 
перевірник, перевіряти, повірка, повір¬ 
ник, повір'я, повірити, провірка, прові- 
ряти, сповіряти, спроневіритися, уві¬ 
ритися; — р. бр. м. вера, др. віра, 
п. у/іага, ч. уїга, слц. уіега, вл. нл. 
у/ега, болг. вяра, схв. в]ера, слн. уега, 
стел. Е'Ьрд; — псл. уега <*уега; — спо¬ 
ріднене з ав. уаг- «вірити», уагопа- 
«віра», ос. игпуп «вірити», гот. іигмгег- 
)ап «сумніватися», дісл. уаг «обіцянка», 
двн. \уйга «правда, вірність, милість», 
свн. угаг «дійсний, справжній», нвн. 
угаЬг «тс.», лат. уЄгиз «дійсний, справж¬ 
ній, істинний», ірл. Ііг «вірний»; Іє. 
*иЄг- «справжній».— Шанский ЗСРЯ І 
З, 53—54; Фасмер І 292—293; Преобр. 

I 108; Вгйскпег 611; МасЬек Е5ЛС 
690—691; БЕР І 217—218; Стоянов 42; 
5кок III 602—603; Рокоту 1165—1166. 

віра2 (вигук, що означає «вгору! 
піднімай!»); — р. вйра, бр. віра; — за¬ 
позичення з італійської мови; іт. уіга 
«повертай» (тобто «повертай кабестан, 
щоб підняти вантаж») є формою наказо¬ 
вого способу від дієслова уігаге «повер¬ 
тати, крутити», яке було результатом 
видозміни пізньолат. £угаге «тс.», утво¬ 
реного на основі гр. «круг», мож¬ 
ливо, внаслідок контамінації з лат. 
уегіеге «крутити» або уІЬгаге «рухати, 
трясти».— СІС 129; Фасмер І 318; ЗСБМ 
II 153; Баигаі 753. 

віра3 — див. вйра. 
Віра (жіноче ім’я); — р. бр. болг. 

Вера, др. ВЬра, ч. Уега, стел. Б^р&; — 
старослов’янська калька грецької влас¬ 
ної назви Шатід, утвореної на основі 
апелятива ліатід «віра».— Сл. вл. імен 
236; Петровский 73; Илчев 107. 

[вірбель] «барабанний бій» Ж, \вір- 
біль1 «те.» Пі; — запозичення з німець¬ 
кої мови; нвн. У/ігЬеІ «вир; барабанний 
бій» є суфіксальним утворенням від 
угегЬеп «закликати» (напр., до бою), 
пгерм. *1шегЬ «крутитися».—К1и£е— 
Міігка 864.— Див. ще вербувати. 

[вірва] «шахрай, дурисвіт» Ж.‘ — 
очевидно, похідне утворення від діє- 
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вірвант вірьовка 

слова [вірвати] або урвати (пор. п. иги/а 
«шахрай», р. рвач).— Див. ще рвати. 

[вірвант] «залізна кільцева скоба, 
що обтискує скріплювані частини», 
[урвант] «тс.»; — очевидно, видозмінене 
запозичення з німецької мови; н. Уег- 
Ьапсі «пов’язка; скріплення» є похідним 
від дієслова уегЬїпйеп, утвореного з пре¬ 
фікса уег-, спорідненого з псл. *рег-, 
укр. пере-, і дієслова ЬіпсІеп «в’язати»; 
звучання вірвант могло виникнути вна¬ 
слідок семантичних асоціацій із сло¬ 
вами вірвечка, вірьовка.— Див. ще бант, 
бйнда, пере-. 

[вїритися] «викривлятися, пороби¬ 
тися» (про дошку) Ж; — очевидно, по¬ 
в’язане з [верий] «кривий» (див.). 

вірлйця, вірлйний, вірлд, вірля, вір- 
ляни, вірлячий — див. орел. 

[вірлос] (у назві вірлос бородатий 
(орн.) «орел-ягнятник, Оураеіиз ЬагЬа- 
іиз Сїеоїїг.» Я); — суфіксальне утво¬ 
рення від орел (пор. вірляни «орли»); 
суфікс -ос міг бути взятий з мови грець¬ 
ких поселенців на півдні України.— 
Див. ще орел. 

вірмен, вірменйн, вірменка; — р. ар- 
мянйн, бр. армянін, п. Огшіапіп, ч. Аг- 
теп, слц. Агтеп, болг. арменец, схв. 
^ерменин, слн. Агтепес;—виводиться 
від імені Арменак, яке належало синові 
Хайка, легендарного родоначальника 
вірменів.— Г. Капанцян, Историко- 
лингвистические работьі, 176—189; Ни- 
конов 32. 

вірогідний; — бр. верагодньї; — каль¬ 
ка п. члаго§о(іпу, \УІагудос1пу (пор. 
ч. уегоЬосіп^), що, в свою чергу, скаль¬ 
коване з лат. їісіе сії^пиз «віри гід¬ 
ний, віри достойний».— ЗСБМ II 84.— 
Див. ще віра1, год. 

віроломний, віроломство; — р. веро- 
ломньїй, бр. вераломньї, болг. вероломен, 
м. вероломен, схв. веролбман, слн. уего- 
Іошеп; — очевидно, скальковане з яко¬ 
гось європейського зразка, пор. н. Тгеи- 
ЬгисЬ «віроломство», утворене з основ 
іменників Тгеие «вірність» і ВгисЬ 
«злам».—Див. ще віра1, ломити. 

[вірт] (вид монети) Ж; — п. ст. \уіг- 

іеі, хуіегіеі «тс.»; — можливо, через 
польське посередництво походить від 

слат. Іегіо (вид дрібної монети); п. ч/іаг- 
бипк, ч. уегсіипк «дрібна монета» похо¬ 
дять від н. Регс1іп§ (Ілпсіе 6, 270), 
Уіегс1ип§ (Вгііскпег 611), що є результа¬ 
тами видозміни цього ж латинського 
слова на грунті німецької мови. 

віртуоз; — р. болг. виртуоз, бр. вір¬ 
туоз, п. у/ігіиох, ч. уігіиоз, слц. уігіиог, 
вл. чуігіиог, схв. виртуоз, слн. уігіи* 
ог; — запозичення з італійської мови; 
іт. уігіиозо «віртуоз; добродійний, до¬ 
брочинний» походить від лат. уігіиз 
«добродійність, мужність», пов’язаного 
з уіг «чоловік», спорідненим з лит. 
уугаз «тс.», можливо, також з др. вира 
«штраф за вбивство».— СІС 129; Шан- 
ский ЗСРЯ І 3, 103—104; \УаИе— Ноігп. 
11 796—797.— Див. ще вира. 

вірус; — р. болг. м. схв. вйрус, бр. 
вірус, п. дуігиз, ч. уігиз, слц. уігиз, слн. 
уігизеп «вірусний»; —запозичення з ла¬ 
тинської мови; лат. уігиз «в’язка ріди¬ 
на, слиз, сік, отрута» споріднене з гр. 

їод «отрута», дінд. уізаш «тс.».—СІС 
129; Шанский ЗСРЯ І 3, 104; У/аІбе— 
Ноіш. II 800. 

вірш «сучасний жанр поетичного 
твору», вірша «староукраїнський жанр 
поетичного твору», віршар «віршуваль¬ 
ник», віршівнйк, віриіник, віршовнйк Я 
«тс.», віршівка «різдвяний вірш на зра¬ 
зок колядки», віршувальник, віршувати 
«складати вірші; [проказувати різдвяні 
вірші Кур]»; — р. вйрша, бр. верш, вірш, 
п. угіегзг, ч. слц. уегз, м. верс, схв. верс, 
слн. уегг; — через польське посеред¬ 
ництво запозичено з латинської мови; 
лат. уегзиз «лінія, риска, рядок, рядок 
вірша» утворене від дієслова уегіо 
«повертаю», спорідненого з псл. *уьГіе- 
іі, укр. вертіти; р. вйрша з української 
мови, а не безпосередньо з польської 
і не з німецької, як гадає Фасмер 
(І 319).— Москаленко УІЛ 26; Акуленко 
136; КісЬЬагсіІ; 112; Шанский ЗСРЯ; 
І 3, 104; ЗБСМ II 89; 158—159; Вгйск- 
пег 617; У/аІбе—Ноїт. II 763—765. 

вірьовка, [воровчйна] «налигач» 
Л; — очевидно, запозичення з росій¬ 
ської мови; р. веревка є прямим відпо¬ 
відником укр. [веревка], вервечка.—Див. 
ще вервечка. 
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вїсак віскрйвий 

[вїсак] «кухонний тарган» Ж; — не¬ 
ясне; словотворча форма та сама, що й 
у прусак «тс.». 

вісім, вісімка, вісьмерйк, вісьмйна, 
восьмака, восьмерик, восьмеро, [восьме- 
тики] «вила на вісім ріжків»Мо, восьмй- 
на, восьмуха, восьмушка, [осмірня] «вось- 
мибічний корпус; восьмикутне скле¬ 
піння» Ж, [освірня] «тс.» Ж, восьмерич¬ 
ний, восьмернйй, восьмий, Івосьмерува- 
ти] «розрізувати на вісім частин», уві¬ 
сьмох, увосьмеро; — р. вбсемь, бр. во- 
сем, др. ОСМЬ, П. ОЗІЄШ, Ч. 05ГП, СЛЦ. 05ЄГП, 
вл. мозолі, нл. ч/озут, полаб. уйзбт, 
болг. бсем, м. осум, схв. о сам, слн. озет, 
стел, еслль;— псл. *озть «вісім», утво¬ 
рене від порядкового числівника озть 
«восьмий» подібно до §езіь «шість» від 
$Є5ІЬ «шостий», <1еу§іь «дев’ять» від 
сіеу^іь «дев’ятий»; — споріднене з лит. 
а$іиопі, лтс. а^іиорї, дінд. азіаи, азіа, 
ав. азіа, вірм. иі‘, гр. охтш, лат. осіб, 
гот. аЬ15и, дісл. аііа, дангл. аЬіа, еаЬіа, 
8ЄЬіе, англ. еі§Ьі, нвн. асЬі, ірл. осЬІ, 
іох. А окаі «тс.»; іе. *оКі;о(и) «вісім», 
очевидно, утворене з *о (<*атЬЬі) 
кКі-ои «обидві четвірки» або є двоїною 
від *оке!а «борона» (букв, «чотиризу- 
ба»).— Лукінова СМ V 63—65; Шанский 
ЗСРЯ І 3, 170; Фасмер І 356; Преобр. 
Г99; МасЬек ЕЗ.ІС 419; 5кок III 569— 
570; Топоров І 129; Рокоту 775. 

вісімдесят, вісімдесятий; — р. в 6- 
семьдесят, бр. вбсемдзесят, др. осмьде- 
сятг, п. озіептгігіезЦІ, ч. озпніезаі:, 
слц. озешеїезіаі, вл. \уозопкі2езаІ, болг. 
осемдесет, м. осумдесет, схв. осамдесет, 
слн. озепкіезеї;, стел, ость десдтг; — 
результат злиття складеного числівни¬ 
ка псл. озть (Іез^іь «вісім десятків», 
у якому числівник сіез^іь вживався 
в формі родового відмінка множини.— 
Лукінова Вступ 197, 200; Шанский 
ЗСРЯ І 3, 170. — Див. ще вісім, десять. 

вісімнадцять, вісімнадцятий; — 

р. восемнадцать, бр. восемнаццаць, др. 
осмьнадесять, п. озіетпазсіе, ч. озтпасі, 
слц. озетпазі’, вл. \Уозотпасе, болг. 
осемнадесет, м. осумнаесет, схв. осам- 
наест, слн. 6$етпа]5І; — результат 
злиття числівникового словосполучення 
псл. озть па сіез^іе, букв, «вісім на 

десяти», яке складалося з числівника 
озть «вісім», прийменника па і числів¬ 
ника ЙЄ5§ІЬ «десять» у формі місцевого 
відмінка однини.— Іст. граматика 
304—305; Лукінова Вступ 197, 200; 
Шанский ЗСРЯ І 3, 170.— Див. ще 
вісім, десять, на1. 

віск, [воскарка] «жінка, яка воро¬ 
жить воском», восківка «навощений па¬ 
пір», [восковик] «ворочок для відкидання 
сиру» Л, [осковйк] «тс.» Л, [воща] «во¬ 
щина», І вощана] «воскувато-жовта іржа» 
Ж, вощанка «навощений папір або тка¬ 
нина», вощина, воскуватий, вощаний, 
воскувати, вощити, провощений; — 

р. бр. воск, др. воскь, п. вл. нл. угозк, 
ч. слц. уозк, полаб. уйзк, болг. вбськ, 
м. восок, схв. восак, слн. уозек, стел, 
воект»; — псл. уозкь; — споріднене з 
лит. уа§каз, лтс. уазкз, двн. днн. \уаЬз, 
нвн. \\АасЬз, дангл. угеах, дісл. дфриз. 
шв. уах, англ. \уах, дат. уох, можливо, 
також гр. ІІ65 «омела, клей з ягід оме¬ 
ли», лат. уізсит «тс.».— Критенко 
Вступ 522; Шанский ЗСРЯ І 3, 170— 
171; Фасмер І 357; ЗСБМ II 198; МасЬек 
Е5бС 697; БЕРІ 176—177; 5кок III615; 
К1и§е—Міігка 830. 

віскоза, віскозйн; — р. болг. м. схв. 
вискбза, бр. віскоза, п. \уізкога, ч. уіз- 
коза, слц. уізкога; — запозичення з ла¬ 
тинської мови; лат. уізебзиз «в’язкий» 
походить з уізсит «омела, клей з оме¬ 
ли», спорідненого з псл. уі&уа, укр. 
вишня.— СІС 129; Шанский ЗСРЯ І З, 
105; Кораііпзкі 1044.— Див. ще вишня. 

[віскрйвий 1 «сопливий», [віскряк] 
«сопляк», [оскряк] «тс.», [завіскрйти- 
ся];— р. [возгря, вбзгри] «соплі», бр. 
[вазгрьі, возкрі] «тс.», др. возгри «соплі», 
п. \уог§гга «тс.», \Уог§гу «слиз з кін¬ 
ського носа», \У02§іег «сопляк», ч. уогЬег 
«сопля», уогЬгіуу «сопливий», слц. уог- 
§ег, вл. чгогЬг, улЗгЬог «соплі», слн. уог- 
§ег; —остаточно не з’ясоване; зіставля¬ 
лося з р. [вазгать] «бруднити» (Фасмер— 
Трубачев І 333), з лтс. уаза «волога, 
вологість землі», двн. \уазо «волога зем¬ 
ля» (Вгііскпег 631), з вазирським (Індія) 

\уиг§уе «слина» (МасЬек Е5ЛС 697), з 
дісл. уег§а «бруднити» (ЗсЬеїІеІочліг 
К2 54, 240—241).—ЗСБМ II 24. 
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віслюк Віталій 

віслюк — див. осел, 
вісмут, (заст.) бісмут; —р. вйсмут, 

бр. вісмут, п. Ьшпиі, ч. уізтиі, уігіпиі, 
слц. Ьшпиі, болг. бйсмут, м. бизмут, 
схв. бизмут, вйзмут, слн. Ьїзтиі; — за¬ 
позичення з німецької мови; н. У/їзтиі, 
давніше Візтиііь походить, очевидно, 
від назви місцевості У^іезеп коло Шнее- 
берга і від дієслова тиіеп «розробляти 
(копальню)», похідного від Миі «намір», 
спорідненого з гр. ршсгвш «прагнути»; 
з німецького слова утворено латин¬ 
ський термін Ьізетиішп (1529), чим 
пояснюються форми з б- у слов’янських 
та інших європейських мовах; припу¬ 
щення (БокоізсЬ 73), що термін вісмут 
міг бути запозиченим у арабів (ар. іішісі 
«сурма»), не має серйозних підстав — 
СІС 129; Шанский ЗСРЯ І 3, 106;, Фас- 
мер 1,320; БЕР І 50; Оаигаі 90; К1и§е— 
АШгка 496, 866. 

вісник1 — див. відати. 
ВІСНИК2, вісняк — див. вісь, 
віспа, віспйна, [віспар] «той, хто 

прищеплює віспу», віспбваний, віспува¬ 
тий, віспянйй; — р. бспа, бр. вбспа, 
др. осьпа «висипна хвороба, чума», 
п. озра «віспа», вл. нл. чгозріса «кір», 
болг. бспа «висипка на тілі», схв. Ьспа 
«сип», Ьспице «віспа», слн. озерпісе 
«віспа», о§рісе «кір», стел, есьпл «ви¬ 
сипна хвороба»; — псл. оз,ьра<*оЬзьра, 
утворене від дієслова о-зьраіі (<*оЬ- 
зьраіі), *о-зураіі (<*оЬ-зураіі) «оси¬ 
пати».— Меркулова Зтимология 1970, 
146—147; Фасмер III 164; 5кок III 
240—241.—Див. ще о1, сипати. 

[віста] (виг.) «ліворуч» (при завер¬ 
танні коней) Я, [вісшта Я, вістя ВеЛ, 
вісьта, вішта, віитгя Ж, віштя] «тс.», 
[віиїтяк] (прізвисько подільського се¬ 
лянина за те, що, повертаючи коней 
ліворуч, він вигукує віштя)\ — п. [\уіз- 
ііа, убізіа, \уізіа] «тс.»;—неясне; мог¬ 
ло виникнути з специфічного свисту, яким 
поганяють коней.—Пор. вйо. 

[вісте] «жіночий статевий орган» 
Ж; — очевидно, результат видозміни 
форми *устя «тс.» (пор. п. изсіе «отвір 
піхви, огШсіит уа^іпае») під впливом 
дієслова увійтй (пор. [війстя] «вхід»). 

вістря, [істрб] «вістря» Мо; — р. ос¬ 
триг, бр. вастрьіг, др. остриг, п. озігге, 

ч. озШ, слц. озігіе, болг. остриг; — 
псл. *озігь]е, похідне від озігь «гострий»; 
протетичне в виникло в результаті по¬ 
довження о після занепаду слабкого ь 
в наступному складі.— Див. ще гос¬ 
трий. 

[вістуватися] «опікуватися ким, пі¬ 
клуватися ким» Ж; — неясне; можливо, 
пов’язане з провідувати, навіщати. 

вість, вістка, вістовйк — див. ві¬ 
дати. 

вісь, [вісник] «струг, ніж вісний» 
Ж, [вісняк] «тс.», [бея] «вісь» Ж, [вісний], 
осьовий, підвісних (тех.); — р. др. ось, 
бр. вось, п. оз, ч. ст. слц. оз, вл. угозка, 
нл. угоз, у/озка, полаб. уйз (уіз), болг. 
ос, схв. де, слн. оз, стел, ось; — псл. 
озь; — споріднене з лит. азіз «вісь», 
лтс. азз, прус, аззіз, дінд. акза-, ав. аза-, 
лат. ахіз «вісь», гр. а&»у, двн. аЬза, 
нвн. АсЬзе «тс.», ірл. аізз «віз»; від іє. 
*а§- «гнати, рухати».— Критенко Вступ 
515, 550; Фасмер III 167—168; Преобр. 
І 667; МасЬек Е5ЛС 418; Ргізк II 568; 
Бернштейн Очерк 1974, 272—273; Топо- 
ров І 134; Ргізк І 116; \УаМе—Ноіш. 
І 89.— Див. ще агент. 

[вісьтак] «чинбарська палиця», ст. 
вьінштакь «качалка (у гарбарів)» 
(XVIII ст.); — п. [упзіака] «тс.»; — за¬ 
позичення з німецької мови; нвн. УЛпсІе- 
зіоск (Шепсіезіоск) «палка для вивер¬ 
тання шкіри чи шкіряних виробів» утво¬ 
рене з основ дієслова угепбеп «перевер¬ 
тати, лицювати», пов’язаного з туіпбеп 
«вити, плести», та іменника Зіоск «па¬ 
лиця», спорідненого з двн. свн. 5І0С 
«тс.»,‘ лит. зій§іі «стирчати, здійматися, 
підноситися».— Шелудько 26; Тимч. 
425. 

Віталій (чоловіче ім’я), [Виталь] 
«тс.», Вітя, Віталія (жіноче ім’я), ст. 
Віталій (1627); — р. Виталий, бр. Ві¬ 
талій, ч. УііаІіз, слц. УііаІіз, УііаІіз, 
болг. Витали(й), слн. Уііаі, стел. Еита- 
лии; — через старослов’янську мову за¬ 
позичено з грецької; віз.-гр. ВітаЯюд 
походить від лат. УііаІіз, утвореного 
на основі прикметника Уїіаііз «життє¬ 
вий», похідного від уііа «життя», уіуо 
«живу», споріднених з псл. 2ЇІІ, укр. 
жйти.— Беринда 195; Петровский 78; 
Илчев 111.— Див. ще жйти. 
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в ітамГн віть 

вітамін, вітамінозний, вітамінізу¬ 
вати; — р. болг. м. витамйн, бр. віта¬ 
мін, п. \уііатіпа, ч. уііатіп, слц. слн. 
уііатіп, схв. витамин; — неологізм на¬ 
укової мови, утворений у 1913 р. поль¬ 
ським ученим К. Функом з лат. уїЧа 
«життя» (від уТуо «живу», спорідненого 
з псл. гШ, укр. жйти) і терміна аміни 
«вид органічних сполук» (від амоній).— 
СІС 43, 130; Шанский ЗСРЯ І З, 108; 
Кораііпзкі 1045.— Див. ще амоній, 
жйти. 

вітати «звертатися з привітом, по¬ 
здоровленням, запрошувати; [перебу¬ 
вати, мешкати ЖК вітальня, вітальний, 
завітати «прибути, зайти; запросити», 
привітання, привітальний; — резуль¬ 
тат видозміни давнішої форми витати 
під впливом спорідненої основи -віт-, 
зокрема форм привіт, привітний.— 
Див. ще витати2, відвічати, привіт. 

вітер1, [вітериця] «вихор, буря», 
[вітриця] «тс.», [вітреник] «лата в даху» 
Ж» вітрило, вітрйльник «парусник», віт- 
рівка «вид куртки», [вітровина] «хворо¬ 
ба кори дерева», вітровіння, вітрюган, 
вітряк, [вітрянйця1 «буря», вітрянка 
«вітряна віспа», [вітрянка] «легковажна 
жінка», вітристий, вітруватий «легко¬ 
важний; непосидющий; з глибокими трі¬ 
щинами в корі (про дерево)», вітрянйй, 
вітрити «нюхати повітря» (про собаку), 
[вітрити] «провітрювати» Ж, [вітри¬ 
тися] «бігати тічкою» (про собак), віт¬ 
ріти «робитися вітряно», безвітря, 
вивітрити, вивітрювати, звітритися 
«зруйнуватися під дією вітру», звітріти 
«те.», завітрити «почати віяти», заповіт- 
рити «заразити», обвітріти, обвітрю¬ 
вати, [обвітря] «повітря, атмосфера», 
[обітря] «тс.», [обітріти] «обвітріти», 
павітер «вітерець», повітря, [провітерЗ 
«провітрювання» Ж, провітрити; — 
р. м. ветер, бр. вецер, др. вЬтр'ь, 
п. угіаіг, ч. уїіг, слц. уіеіог. вл. \уеіг, 
нл. \уєі£, болг. вяттьр, схв. в}етар, слн. 
уеіег, цсл. вфтрг.; — псл. уеігь, утво¬ 
рене від дієслова V е ] а і і «віяти» за допо¬ 
могою суфікса -іго-; —споріднене з лит. 
уеіга «буря», лтс. у|іга «тс.», прус. 
\уеіго «вітер», дінд. уаіаЬ, ав. уаіа- 
«тс.», ірл. МЬ «повітря»; пор. також 

лат. уепіиз «вітер», гот. улпсіз «тс.» 
(<*уЄпіо-).— Критенко Вступ 550; 
Шанский ЗСРЯ І 3, 77—78; Фасмер 
І 306; ЗСБМ II 109—110; Вгііскпег 611; 
МасЬекЕЗіС 692: БЕР І 218—219: Зкок 
III 588—589; ШаШе—Ноїга. II 751— 
752.— Див. ще віяти. 

[вітер3] «ятір» Я; — очевидно, утво¬ 
рене з [вінтір] «ятір» шляхом звукового 
зближення з паронімічним іменником 
вітер1 «рух повітря».— Див. ще вентер. 

вітівка — див. вгіти1. 
[вїткаі «їдкий осад від спаленого 

паперу, що використовується для ліку¬ 
вання сухого лишая; сік пересмаженого 
конопляного сім’я, що використовує¬ 
ться для лікування шолудів» Я; — 
р. [вйтка, (вйдка)] «брудний і смердю¬ 
чий перший перегін горілки», п. [\уііка, 
хуісіка] «продукт першої дистиляції»;— 
можливо, результат видозміни укр. 
*відка, похідного від вода і паралель¬ 
ного р. вбдка, п. ххгосіка «горілка; ліку¬ 
вальна або технічна рідина»; р. [вйдка], 
п. [луісіка] — з української мови.— Див. 
ще вода. 

вітрина; — р. болг. м. схв. витрйна, 
бр. вітрина, п. у/іігупа, ч. уіігіпа, слц. 
слн. уіігіпа; — запозичення з французь¬ 
кої мови; фр. уіігіпє «вітрина» є похід¬ 
ним від уііге «скло», запозиченого з ла¬ 
тинської мови; лат. уіігигп «скло» спо¬ 
ріднене з псл. зуеі'ь, укр. світло.— СІС 
130; Шанский ЗСРЯ І З, ПО; Оаигаі 
754; Таїсіє—Ноїш. II 805—806.—Див. 
ще світ. 

вітхненний, вітхнення—див. тхнути. 
вітцівський, вітцівщина, вітчизна, 

вітчизняний, вітчим, вітчина — див. 
отець. 

віть1 «гілка», вітка, [віта Ж> Пі, 
вітьва Ж] «тс.», [вітник] «вітка; віник» 
Ж, віття, [вітйстий] Ж, [розвіт] «роз¬ 
галуження» Ж, [розвітвитися] «розгалу¬ 
зитися» Ж, Ірозвітйстий] «гіллястий» 
Ж; — р- ветвь, бр. вецце, др. єЬтвь, п. 
\уіс «прут, гілка, віха, виноградна ло¬ 
за», ч. уєієу, уеіка, болг. поет, ветва, 
стел, вфтвь; — псл. уеіь, уеіуь, уііь; — 
споріднене з прус, угіілуап «верба», лит. 
ууііз «лоза, прут», гр. оїсгод, оіоба 
«лоза», іх&а «верба», лат. уіііз «лоза», 
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віть вішати 

двн. \Уїсіа «верба», нвн. \Уеіс1е «тс.», 
дінд. уЄЇазаЬ «вид лози,Саіатиз гоіап§», 
ав. уаеІіі «верба», перс. Ьісі «верба»; Іє. 
*иеі-і-, *цоі-1- «прут, лоза», похідне від 
*реі- «вити, крутити».— Критенко Вступ 
513; Шанский ЗСРЯ І 3, 77; Фасмер І 
306; ЗСБМ II 99, 110—111; БЕР І 138; 
Таїсіє—Ноїт. її 804; Ргівк І 368; Ро¬ 
коту 1120—1122.— Див. ще вити1. 

ВІТЬ2 — див. ВЄТИ. 

віха1 «жердина з віхтем соломи або 
з віником, гілка як знак; [комета]», 
[віхбвка] (бот.) «зонтик з нерівними 
квітконіжками» Ж, віиійти «ставити 
віхи»; — р. веха, бр. вяха, п. \УІесЬа 
«жердина як знак», ч. уїсії «віха, сно¬ 
пик соломи як знак», слц. уіесЬа «тс.», 
вл. уч^сЬа «віха, віхоть», нл. хуесЬа 
«віхоть», полаб. уєхує «фашина (в пло¬ 
ті)», слн. уеЬа «вітка ялини як знак 
на шинку; капустяний лист»; — псл. 
чеха «жердина, тичка, гілка, стебли¬ 
на»; — споріднене з дінд. уєзка- «петля», 
дісл. уізк «снопик соломи або очерету», 
двн. \уїзк «віхоть», ісл. шв. дат. уізк 
«віхоть», англ. \уЬізк «віхоть, віник, 
щітка», нвн. \\/ізс1і «ганчірка», лат. 
уігда (<*иІ2§а) «різка», лит. уіг§еіі 
«дрижати», уу2£0Іі «хитатися»; іє. *уоіз-, 
*уеіз-, що є, можливо, похідним від 
*цеі- «вити».— Шанский ЗСРЯ І 3, 81; 
Фасмер І 308; Ильинский ИОРЯС 30/3, 

74; МасЬек Е5Л£ 689; Таїсіє—Ноїпи 
II 798; Угїез АЕУ/ 668; Рокоту 1133.— 
Див. ще ВЙТИ1.— Пор. віхоть. 

віха2 (бот.) «цикута, Сісиіа уігоза Б.», 
[виха, в'юка, весь] «тс.» Мак, [веха] «ци¬ 
кута; блекота, Нуозсіатиз пі§ег Б. Я»’*— 
р. вех «цикута», бр. [вяха, віха] «тс.»;— 
очевидно, результат перенесення назви 
віха «віхоть» за зовнішнього подібністю 
зонтика цикути до віхи; форма з е, мож¬ 
ливо, виникла під впливом вех «$іит Іаіі- 
їоііит; цикута». —ЗСБМ II 335—336.— 
Див. ще вех, віха1. — Пор. бех. 

віхола «метелиця; [грозова буря]», 
[віхало, вихбла Ж, вйхолка] «тс.», віхо¬ 
лити «крутити (снігом); розвіватися», 
віхнути «метнутися; майнути»;—п. \уі- 
сЬоііс «валити, крутити» (з укр.?); — 
очевидно, похідне від того самого ко¬ 
реня, що й віяти, псл. *уєіі;— спорід¬ 

нене з лит. уїезціаз «вихор», лтс. уеї- 
зибіз «тс.», іє. *иеі-з- «вити, дути»; фо¬ 
нетичні форми з ви зумовлені зближен¬ 
ням з вйхор, вихати. — Див. ще вія¬ 
ти. — Пор. вйхор. 

віхоть, [віхбтка Ж, віхтити Ж], 
[віхтювати] «мазати долівку» Ва; — 
р. [вехоть], бр. вехаць, др. віхьть, 
п. улесЬее, ч. уесЬеІ, слц. уесЬеГ, вл. 
угесЬс, нл. \уйкз «тс.», слн. уеЬої «пу¬ 
чок»;— псл. уехьіь, суфіксальне утво¬ 
рення від уеха «тичка, гілка» (віхтем 
спочатку служила рясна гілка дерева 
або стеблина бур’яну). — Фасмер І 308; 
ЗСБМІІ 108—109; Вгйскпег614;МасЬек 
Е5,і£ 689.— Див. ще віха1. 

[віхтєлити] (про вітер, бурю), [віхте- 
лиця] «буря, вихор»; — очевидно, ре¬ 
зультат контамінації слів віхола, віхо¬ 
лити «дути, крутити» і метелиця «хур¬ 
товина».— Див. ще віхола, местй. 

віце- (перший компонент складних 
слів типу віце-адмірал, віце-президент) ;— 
р. болг. м. вйце-, бр. віцз-, п. чуісе-, 
ч. слц. уісє-, схв. вице-; — через за¬ 
хідноєвропейські мови запозичене з1'ла¬ 
тинської; лат. уісе «замість» є аблатив- 
ною формою іменника уісіз «зміна, пе¬ 
реміна», спорідненого з нвн. и^есіїзеї 
«зміна, переміна; вексель», двн. угеЬзаІ 
«обмін, торгівля».— СІС 130; Шанский 
ЗСРЯ І 3, 112; Фасмер І 324; К1и£е— 
С6І2Є 859; \УаМе—Поїш. II 781—782.— 
Пор. вексель. 

віче «громадські збори у стародав¬ 
ніх слов’ян»; — р. вече, бр. веча, др. 
б'Ьче, П. ЧУІЄС, СТ. ЧУІесе, ч. ст. у£се, 
схв. веЬ.е (ви\еЬ.е] «рада як орган влади» 
(слово поширене в сучасній мові і озна¬ 
чає сучасні органи влади), стел, вфште;— 
псл. *уеї]е «віче», утворене від основи 
*уеї-, тієї самої, що і в ргіуеШі, гау^і, 
зьуеіь та ін.; очевидно пов’язане з уеіь 
«гілка».— Критенко Вступ 528; Фасмер 
І 308—309; ЗСБМ II 111; Вгйскпег 614.— 
Див. ще відвічати, вітати, привіт. 

вічі, вічкан, вічканя, вічко, віч-на- 
віч — див. око. 

вішати, вішак «вішалка», вішалка 
Г, Ж» вішало Г, Ж. вішальник Г, Ж, 
[вішальниця] «шибениця», [вішеляк] 
«повішений», [віса] «тягар»' Ж, вивіска. 
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віщати віяти 

завіса, [завіс] «круча», [завісь] «тс.», [за- 
вісистий] «який висить» Я, занавіска, 
навіс, [навіса] «обвислий сніг», навіска, 
[навісочка] «прикраса на гільці», навіс¬ 
ний «підвісний», [недовісок] «недоважок» 
Ж, підвіс, підвіска, підвісок, підвіснйй, 
[повішальник] «вішальник» Г, Ж, пові¬ 
шеник, привісок, привісний; — р. в бі¬ 
сить, вешать, бр. вешаць, др. в'Ьсити, 
віїшати, п. шіезгаб, ч. уезііі, уезеіі, 
слц. уезііі, уезаі’, вл. \уе5ес, болг. 
веся, беся «вішаю» (<*обаЬсити), м. 
беси «тс.», схв. вешати, слн. уезііі, оЬе- 
5аіі, стел. в'Ьсити, еішмти; —псл. уе- 
зііі, уезаіі (<*уе8]‘аіі) «вішати», кауза¬ 
тивна форма до дієслова уїзеії «висі¬ 
ти».— Шанский ЗСРЯ І 3, 83; Фасмер 
І 303; ЗСБМ 1191, 116; БЕР І 137— 
138.—Див. ще висіти. 

віщати, [віщатель] Ж; — р. вещать, 
бр. вяшчаць, др. вгЬщати «говорити, 
проповідувати»; — запозичене в дав¬ 
ньоруську мову з старослов’янської; 
стел. в'кштати «говорити, радитись» 
(звідки кн. болг. вещая «віщаю») є ста¬ 
роболгарським рефлексом псл. уеі)аіі, 
ітератива до уеіііі «говорити»; законо¬ 
мірним відповідником старослов’ян¬ 
ської форми є укр. -вічати.— ЗСБМ II 
342.—Див. ще відвічати.— Пор. віче, 
завічати, привічати. 

віщий, [віщлйвий] «пророчий» Ж, [ві- 
щовлйвий] «віщий, зловісний» Я, [віщ] 
«провидець» Ж» [віщівнйк] «провісник 
Ж; ворожій ВеУг», [віщук] «розвідник» 
Ж, віщун, віщунка, [віщуха], віщунство, 
віщувати; — р. вещий, бр. вешчьі, др. 
вЬщии «мудрий», п. чуіезгег «пророк, 
мудрець», ч. уеШ «мудрий», слц. уезіес 
«пророк, віщун», болг. вешт «мудрий, 
досвідчений», схв. вешт «досвідчений», 
СЛН. УЄ5С «ТС.»; —ПСЛ. *УЄ5ІІЬ<*УЄСІІ;ІО 

«мудрий», похідне від основи дієслова 
уебеії «відати, знати»; виведення від 
іменника уезіь «вість» (Шанский ЗСРЯ 
І 3, 83) неточне.— Фасмер І 309; Пре- 
обр. І 110; ЗСБМ II 117; БЕР І 140—141; 
МїкІ. ЕДУ 390.— Див. ще відати, вість. 

[віщиці] «рід лишаїв» ВеЛ;— п. \уіезг- 
сгуса «ковтун»; — можливо, пов’язане 
з п. мпезгсгуса «відьма; прозорливиця» 
(пор. п. у/іезгег «пророк, мудрець»); 
підставою для такого перенесення назви 

могла бути віра в здатність «відьми» 
насилати на людей хворобу.— Див. ще 
віщий. 

віщо «що» (зн. в.: за віщо, про віщо), 
навіщо, навіщось; — р. [вочтоі ([за вб- 
что, на вдчто));— бр. навбшта «наві¬ 
що»; — не зовсім ясне; можливо, ре¬ 
зультат злиття займенника що (чьто) 
з прийменником ві> (>во>ві).— Крав¬ 
чук ВЯ 1968/4, 131; Минина Юбилей- 
ная научно-метод. конференция северо- 
западного зонального обьединения ка¬ 
федр русского язнка, Л., 1969, 273— 
275.' 

вія «волосинка на повіці ока». Вій 
«міфічна істота з повіками до землі», 

[війко] «повіка» ВеУг, віїстий, війчас¬ 
тий, віястий, ст. е'бяввія» (XVII ст.);— 
бр. вейка «тс.», ч. у^іска «повіка», слц. 
уе^ісе «вії»; —результат видозміни дав¬ 
нішої форми *вЬжа «повіка», спорідне¬ 
ної з стел. в'Ьжда «тс.», болг. вежда 
«брова», схв. в]еЬа «тс.», слн. уе)а, які 
зводяться до псл. *уесі)а «повіка», що 
пов’язується з уісіеії «бачити» (Мікі. 
Е\\/ 391); видозміна зумовлена, очевид¬ 
но, впливом дієслова віяти; семантичне 
відхилення «повіка волосся на повіці» 
пояснюється суміжністю означуваних 
предметів.— ЗСБМ II 81, 118; МасНек 
ЕЗЛС 681; Фасмер І 285; Преобр. І 107. 

віяти, віятися, [війва] «прапор» Ж, 
[війка] «віялка; лопата для провіювання 
зерна», [віяІ «лопата для провіювання 
зерна» Ж, Івіялиця] «хуртовина», віялка, 
віяло, віяльник, [віянь] «хуртовина» Ж, 
[віяч] «той, що віє зерно» Ж, віяльний, 
віяний, [вивіясиІ «викрутаси» Ж, від¬ 
війки, завій, [завійна] «хуртовина», [за¬ 
війниця], завія «тс.», завійний, [забіяку¬ 
ватий] «який любить гуляти», заспові- 
вати «навіяти» (перен.) Пі, [невіянка] 
«невіяне зерно, вид рослини», повів, 
повійниця «повія», повія, [повіяло] «вія¬ 
ло» ж, провів «продув», [розвійний] 
«який розноситься вітром» Ж; — 
р. веять, бр. веяць, др. вЬяти, п. \уіа6, 
ч. уаіі (з * уе і а і і), слц. уіаі', болг. вея, 
м. вее, схв. вйіати, слн. уеіі, уезаії 
(гііо), стел. в'Ьити;—псл. уе]аіі; — 
споріднене з лит. уеіаз «вітер», лтс. 
у0І§ «тс.», дінд. уауаії «дме», у«аіі «віє», 
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вйо властивий 

ав. уаііі «віє», гот. туаіап «віяти», двн. 
у^ан, у/акеп, нвн. угеЬеп, дангл. угаугап 
«тс.», гр. ат]}П «вію» (з давнішого арграї), 
хет. Ницапі- «вітер».— Шанский ЗСРЯ 
І 3, 84; Фасмер І 310; Вгйскпег 610; 
НоІиЬ—Кор. 408; МасЬек Е5.ІС 678; 
БЕР І 141; 5кок III 588—589; Ргізк 
І 26; Реізі 542; ЬеЬтапп РІЕРЬ 33—34. 

вйо (вигук, яким підганяють коней), 
вйокати; — очевидно, розвинулось на 
основі імітації свисту як засобу спону¬ 
кання коней. 

влада, владар «володар», [владник], 
владарний, владний, владущий, {владар¬ 
но] «владно» Я, владати, владарюва¬ 
ти, владувати, безвладдя, меживлада 
Ж, міжвладдя, [овладати] Ж. обезвлад- 
нювати, ст. влада (XVII ст.), владза, 
владати (XVI ст.); — бр. у лада;—запо¬ 
зичення з польської або чеської мови; 
п. шіабга (уйаба), уЛасІас, яким відпо¬ 
відають українські форми з повноголос¬ 
ною основою волод-, можна розглядати 
як чехізми (ч. слц. уіасіа «влада, керів¬ 
ництво, уряд»), але не обов’язково: 
скоріше всього вони постали на поль¬ 
ському грунті самостійно з уЛобас (XV 
ст.), *уЛоба за загальною моделлю Ьїо- 
£і:Ьїа£ас, шоу/іс: та\уіас, ргозіс: ирга- 
згас.— Вгйскпег 625—626. — Див. ще 
володіти. — Пор. власний, властивий, 
власть. 

владика «архієрей; володар», владй- 
чщя, владйцтво, владйчний, владйчити, 
владикувати «бути владикою» Ж; — 
р. владика, бр. уладика, др. владика 
«володар, (архі)єпископ»; — запозичен¬ 
ня з старослов’янської мови; стел, вла¬ 
дика «володар, власник, керівник», 
якому відповідають п. убобука «воло¬ 
дар, керівник», ч. ст. уіабука «представ¬ 
ник нижчої верстви старочеської шлях¬ 
ти», вл. уЛобука «голова, керівник», 
болг. владйка, м. владика, схв. владика, 
слн. уіабїка, походить від основи псл. 
*уоІб-, тієї самої, що і в укр. володіти.— 
Шанский ЗСРЯ І 3, 116—117; Трубачев 
Терм, родства 185—186; Фасмер І 327; 
БЕР І 161.— Див. ще володіти.— Пор. 
влада, власний. 

Владислав — див. Володислав. 
[влаки] «складова частина саней (по¬ 

лоззя?); колодка для перетягання плу¬ 

га по дорозі» Ж; — запозичення з сло¬ 
вацької мови; слц. УІаку «колодка для 
перетягання плуга по дорозі», як і ч. 
УІаку «тс.», схв. влака «колода», п. уЛо- 
ка (уЛокі) «колода-санки, за допомогою 
якої витягається дерево з лісу на доро¬ 
гу», є прямим відповідником до укр. 
волок. — Див. ще волокти. 

Влас, Власій, Улас, ст. Власій 
(1627); — р. болг. Влас, Власий, бр. 
Влас, Улас, ІАвлас], п. Віаге], ч. слц. 
Віаге], стел. Еласии; — через старосло¬ 
в’янську мову запозичено з грецької; 
гр. ВЯааюд, очевидно, походить від лат. 
Віазіиз, яке виникло на підставі при¬ 
кметника Ьіаезиз «заїкуватий, шепеля¬ 
вий», що, в свою чергу, походить від ети¬ 
мологічно неясного гр. рЗихіоод «скрив¬ 
лений назовні, кривоногий»; зіставлен¬ 
ня з ім’ям бога Волоса (Царипоу 
АІ51РН 9, 315 та ін.), як і виведення 
від гр. [Шс£ «в’ялий, неповороткий, 
тупий» (Петровский 79), було помилко¬ 
вим.— Фасмер І 343; Вгйскпег ЗО— 
31; Илчев 113; \\їа1бе—Ноїш. І 108; 
Ргізк І 240. 

власний, власне, власник, власність, 
вивласнювати «експропріювати» Ж, 
привласнювати, ст. властний (1438), 
власний (1462); — р. заст. власний, бр. 
уласни; — запозичення з польської мо¬ 
ви; п. уЛазпу, уЛазпо^с постали, мож¬ 
ливо, під впливом ч. УІазІпї «власний» 
(букв, «той, що перебуває під владою 
(уіазі), у володінні»), але є дані й за 
те, що п. уЛазпу, уЛазпоБс поряд з 
уЛозб, уЛозсіапіп, відповідними до укр. 
волость, виникли самостійно, за досить 
поширеним зразком Ьїо§і: Ь1а§ас, 1о- 
шіс: Іашас, гїосіб : (\уу)г1аса£ і под.— 
Фасмер І 327; Вгйскпег 625—626.— 
Див. ще волость. — Пор. володіти, 
влада, властивий, власть. 

властивий, властивець (заст.) «влас¬ 
ник», властивість, ст. властивий «влас¬ 
ний» (XVI ст.), властизна «власність» 
(XVII ст.);—бр. уласцівьі;—запози¬ 
чення з польської мови; п. уЛазсІУ/у 
«властивий, притаманний; власний», 
можливо, є результатом видозміни дав¬ 
нішої форми уЛозсі\уу (від УЛОЗС «земля, 
володіння, сільський маєток», якому 
відповідає укр. волость) під впливом 
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власть внук 

\у1а(1ас, \у!азпу.—Вгйскпег 625—626.— 
Див. ще волость.— Пор. влада, власний, 
володіти. 

власть, [владіти, владітель Ж], ст. 
власть (1322); — р. власть, владеть, др. 
власть, владЬти; — запозичення з цер¬ 
ковнослов’янської мови; цсл. власть, 
владати відповідають укр. волость, во¬ 
лодіти (див.). 

власяниця «одяг з волосся тварин»; — 
р. власянйца, др. власяница «тс.»; — за¬ 
позичення з старослов’янської мови; 
стел, влас'киица (як і болг. власенйца, 
м. власенйца) пов’язане з іменником 
влась (ваас'ки'ь «волосяний»), якому від¬ 
повідає укр. волос (див.). 

[влок) (бот.) «лісова вика, Уісіа зіі- 
уаііса Ь.» Ж; — не цілком ясне; судячи 
з форми, полонізм; пор. п. уЛок «волок, 
мотуз з особливим призначенням», яке, 
проте, ботанічного значення не має; 
щодо семантики пор. також лат. уісіа 
«вика», утворене з уіпсігє «зв’язувати», 

влонй — див. лонй. 
[влукий] «ласкавий, покірний, слух¬ 

няний» Ж; — утворено від лука «дуга, 
кривина, загин» (пор. [лукуватисяІ 
«згинатися» Ж); отже, первісне значен¬ 
ня— «гнучкий, податливий».— Див. ще 
лука. 

[влякатися] «баритися» Ж; — неясне, 
[вметити] «вгледіти, помітити» Ме, 

[уметйти] «тс.»; — не зовсім ясне; мож¬ 
ливо, виникло з умітити «тс.» (від мі¬ 
тити) під впливом російських дієслів 
близького значення типу замутить, 
примітить.— Див. ще міта. 

[вменшатися] «взутися» Ж;—неяс¬ 
не; можливо, пов’язане з [мешти] «лег¬ 
кі туфлі» (див.). 

вмикати, вмикач — див. замикати, 
внесок; — судячи з географії (слов¬ 

ник Желехівського фіксує слово, слов¬ 
ник Грінченка не фіксує), калька 
п. удііозек «внесення, вклад; посаг; про¬ 
позиція; висновок», утвореного від 
шііезс «внести»; пор. семантично подіб¬ 
не нвн. Еіпіга§ «внесок» від дієслова 
еіпіга^еп «вносити».— Див. ще у1, не¬ 
сти. — Пор. вносок. 

вникати — див. никати, 
внівець «дощенту, ЗОВСІМ» СУМ, Ж, 

унівець «тс.», ст. вь нивечь (1494), вь ни- 
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вець (1599); — запозичення з польської 
мови; п. угпіугесг, [улііаусо], як і ч. упі- 
уес, слц. упіуос, утворилося з елемен¬ 
тів \У-ПІ-\УЄ-С2, де \У-, \уе- відповідає 
українському прийменнику в, пі — част¬ 
ці ні, сг/с є знахідним відмінком зай¬ 
менника со «що». — Див. ще ні, у2, 
що.— Пор. нанівець нівечити. 

внічию, унічию; — бр. унічьію; — 
калька р. вничью, утвореного на основі 
прийменникового виразу сьіграть вни¬ 
чью (<*е ничью) «закінчити гру нічий¬ 
ним результатом» (пор. сьіграть в кар¬ 
ти, в иіахматьі).— Див. ще ні, чий. 

[вносок] «посаг жінки, віно» Ж; — 
суфіксальне утворення від дієслова вно¬ 
сити, можливо, зумовлене впливом 
п. мшіозек «тс.».— Див. ще нести, у2.— 
Пор. внесок. 

[вну] «всередині» О, [внука, унну, 
уннука) «тс.» ВеУг;— п. [шшк, у/пики] 
(з укр.?), слц. йпи, сіпика, [сіпику] 
«тс.»; — очевидно, результат видозміни 
давнішого виразу (уь) скипи «всередині» 
(букв, «у дні, на дні»); пор. др. дьну, 
вь дьн'Ь, схв. на дну «тс.»; пов’язання 
з п. мт^ігге «внутрішність, середина» 
(Вгйскпег 628), слц. пйіго «нутро» (Ма- 
сЬек Е5іС5 90) помилкове.— ВеУг 41, 
265.— Див. ще дно, -ка. 

внувати — див. нити, 
внук, вн$ка, внуча, онук, онука, онуч¬ 

ка, онуча, унук, унука, унуча, унуч¬ 
ка; — р. внук, бр. унук, др. вьнукь, 
п. вл. нл. тупик, ч. слц. упик, болг. 
внук «внук; небіж», м. внук «внук; 
нащадок», схв. унук, слн. упйк;— псл. 
утапикт» <*опик,ь < *опоикь; — спорід¬ 
нене з лат. апиз «баба», двн. апо «пре¬ 
док», апа «баба», свн. апе «дід, предок», 
епеї «дід; внук», нвн. АЬп «предок», 
Епкеї «внук», прус, апе «баба», лит. 
апуіа «свекруха», афг. апа «бабуся», 
хет. аппаз «мати», Ьаппа§ «бабуся», 
лікійськ. хппа «тс.»; іє. *ап-<*Ьап- 
«предок», звідки, можливо, також дінд. 
запа «старий», ав. Ьапа «тс.», лат. зепех 
«стара людина», дірл. зеп «старий», 
вірм. Ьіп, лит. зепаз «тс.»; у такому 
випадку первісне значення варіантів 
*ап, *Ьап і *зап було «предок, поперед¬ 
ник, голова роду» (пор. гр. ата «вгору», 



внутрГ вовконїг 

що, здається, належить сюди також); 
значення «дід» змінилося на «внук» 
внаслідок семантичного процесу поля¬ 
ризації, досить поширеного в терміно¬ 
логії спорідненості і свояцтва; вислов¬ 
лювалась також думка (Уаіііапі КЕ5 
11, 206) про зв’язок з дінд. апуагі «на¬ 
ступний», похідним від апи «після, за, 
вздовж, відповідно», ав. апи «тс.»; при¬ 
пущення, що укр. онук є прямим реф¬ 
лексом псл. *опикь (Ильинский РФВ 
65, 227—228) залишається сумнівним: 
укр. онук могло виникнути з старішого 
внук фонетичним шляхом, пор. [озвар] 
з узвар.— Бурячок 55—57; Трубачев 
Терм, родства 73—75; Шанский ЗСРЯ 
І 3, 121—122; Фасмер — Трубачев І 
328—329; Преобр. І 88—89; Вгйскпег 
628; МасЬек Е5.ІС 696; БЕР І 167; 5кок 
III 545; ШаМе—Ноїт. І 55; Рокоту 
36—37. 

внутрї, внутрішній, внутрб —див. 
нутро. 

[внушати] Ж, ст. внушити «почути» 
(XVIII ст.); — р. внуиіать, др. в-ьну- 
шати, вшушити, болг. внушавам; — 
старослов’янізм; стел, в-ьмоушити утво¬ 
рене з префікса в”ьн- та основи імен¬ 
ника можливо, воно є калькою 
гр. єуо>тї£ор.аі «слухаю», утвореного з 
префікса єу «в» і основи іменника 
<Ьт-од «вуха» (род. в. одн.).— Шанский 
ЗСРЯ І 3, 122; Фасмер І 329.— Див. ще 
у2, вухо. 

[вняпитися] «захопитися» (про ро¬ 
боту, заняття) Па; — очевидно, резуль¬ 
тат контамінації слів нятися «братися 
за щось» і [ушнйпитисяІ «прив’язнути 
до когось».— Див. ще йняти, ушнйпи¬ 
тися. 

вийти, внятися — див. йняти. 
вобла (іхт.) «плітка каспійська, Ри- 

Шиз гиіііиз сазрісиз іакочЛеду; красно¬ 
пірка, Зсагсііпіиз егуІЬгорЬІЬаїтиз Б.», 
[облиця] «плітка» Ж: — очевидно, за¬ 
позичення з російської мови; р. вобла 
«плітка каспійська», бр. вобла «тс.» 
етимологічно тотожне укр. віблий «круг¬ 
лий, циліндричний»; назва зумовлена 
круглястою формою вобли, її широкою 
спинкою. — Див. ще віблий.— Пор. 
бїбла. 

[вбблиця] «ворожка» О; — неясне. 
[вовисень) «негідник, гульвіса, ха¬ 

ламидник, шибеник» Ж» Гвовісінь] «тс.» 
Ж; — утворено від [овисати, овйснути] 
«обвисати, обвиснути (на шибениці)»;— 
початкове в протетичного походжен¬ 
ня.— Див. ще висіти. 

вовк, [вівк] Пі, [вовки] «кожух із 
вовчого хутра» Я, вдва (дит.) «вовк, 
страшна істота», [вовега] «вовчище» Я, 
[вовківняк] «відлюдник» Я, вовківня 
«вовча яма», вовковина, [вовчівня Ж) 
«тс.», Івовкун] «вовкулак», вовцюга, вов¬ 
цюган, вовча «вовченя», вовчиха, вовчиця, 
[вовчня] «вовча зграя», [вовчуган] «вов¬ 
чище» Я, [вовчук] «молодий вовк», [вов¬ 
чу ра) «вовчий кожух» Я, вовкуватий 
«похмурий, відлюдний», вовчкуватий 
«тс.», вовчий, [вовчйний] Я; — р. м. волк, 
бр. воук, др. вглкг, п. \уі1к, ч. слц. 
уїк, вл. нл. \У]’еІк, болг. вплк, схв. в$к, 
слн. убік, стел, влькті;—псл. ^у^кь;— 
споріднене з лит. уіїказ, лтс. уіікз, 
дінд. уг^каЬ, ав. узЬгка, гот. дуиііз, англ. 
дуоіі, нвн. \Уо1і, алб. иГк, гр. Мход, 
лат. Іириз (можливо, запозичення з са- 
бінської мови); іе. *у}кйоз «вовк», що 
зіставляється з коренем *це1- «рвати» 
або реік- «тягти, волокти»; у такому 
випадку назва вовка первісно означала 
«грабіжник» або «той, що роздирає».— 
Критенко Вступ 510, 564; Шанский 
ЗСРЯ І 3, 148; Фасмер—Трубачев І 
338; Преобр. І 92; ЗСБМ II 203—204; 
МасЬек Е5ЛЙ 694—695; БЕР І 205— 
206; 5кок III 635—636; Ргаепкеї 1251— 
1252; ЧУаМе—Поїш. І 836—837; Ргізк 
І 143—144; Рокоту 1178. 

[вовкйня] (бот.) люпин, Іліріпиз Б.» 
Ж; — утворене під впливом латинського 
наукового терміна Іиріпиз, похідного 
від Іириз «вовк», спорідненого з псл. 
*уь|кь, укр. вовк, або під впливом ні¬ 
мецького терміна \\^о1їзЬоЬпе «люпин» 
(букв, «вовчий біб»); р. [волчан] «люпин» 
також вважається калькою (Даль І 
233). 

вовконіг (бот.) «водяна кропива, Бу- 
сориз Б.», [вовконбг 1 «тс.»; — р. [волко- 
нбг] «тс.»; — калька наукового тер¬ 
міна Іусориз, утвореного з грецьких слів 
Ябход «вовк» і лобд «нога». 

411 



вовкулак вовтузити 

вовкулак «людина, силою чар пере¬ 
творена в вовка», вовкулака «тс.», вовку¬ 
лакуватий Я, вовку лаку вати; — р. [вол- 
колак, волкодлак], вурдалак, бр. ваука- 
лак, п. \УІІко1ак, ч. уїкосіїак, слц. 
уїкоіак, уїкосіїак, болг. в'ьлколак, в'ьрко- 
лак, схв. вукддлак, вї) код лак «вовкулак, 
упир», слн. уоікосіїак; — у східносло¬ 
в’янських і західнослов’янських мовах, 
очевидно, з південнослов’янських; ут¬ 
ворене з псл. *уь[кь «вовк» і *(іо1ка 
«волосся, шерсть, шкіра» (цсл. дллкл, 
схв. длйка, слн. йіака «тс.»).— Фасмер 
1.338—339; Преобр. І 91—92; ЗСБМ II 
76; Вгііскпег 622; МасЬек Е5ЛС 695; 
Младенов 91; БЕР І 206; 5кок III 636; 
Вегп. І 208.— Див. ще вовк. 

(вовкураді «вовкулак» ВеЛ; —оче¬ 
видно, результат контамінації слів вов¬ 
кулак і раду яка відображає уявлення 
про близькі стосунки «вовкулаків» з вов¬ 
ками; причини виникнення слова могли 
бути й евфемістичні, щоб знешкодити 
магічну силу «вовкулака»; певну роль 
при цьому могло відіграти також спо¬ 
радичне чергування приголосних л:р 
(пор. бідолаха : [бідораха]).— Див. ще 
вовкулак, радий. 

вовна1, [вовницяі «вовна», [вовнбека] 
«великий килим» Я, [вовнбвщиця] Я, 
[вовняр] «хто робить валянки, повсті» 
Я, вовнистий, вовняний; — р. волна, 
бр. вб^на, др. в-ьлна, п. у^еіпа, ч. слц. 
УІпа, вл. \уоІгпа, нл. ущїта, полаб. 
уаипо, болг. ві>лна, м. волна, схв. вї/на, 
слн. убіпа, стел, вл'кмл; — псл. *уь|па 
«вовна»; — споріднене з лит. уііпа «вов¬ 
на, шерсть», прус. шіпа «каптан», лтс. 
уіїпа «вовна», гот. тіііа, нвн. Шоііе, 
дінд. йгпа «тс.», ав. уагопа «вовна, 
шерсть», лат. Іапа «тс.», уеііиз «стри¬ 
жена вовна, руно», гр. А,т)У02 (дор. 
АДуод) «вовна», ооАое «кучерявий» (з 
*уо1поз або *уо1зоз), дірл. оіапп 
«шерсть», хет. *Ьи1апа- «вовна», лув. 
*Ьи1апі- «тс.», можливо, вірм. §еЬпп 
«вовна, повсть»; зіставляється з дінд. 
уг- «покривати» або зводиться до іє. 
*ие1- «смикати».— Критенко Вступ 510, 
542; Шанский ЗСРЯ І 3, 149; Фасмер— 
Трубачев І 339—340; Вгііскпег 606; 
МасЬек Е5.і£ 695; БЕР І 206—207; 

Зкок III 636—637; ЛУаМе—Ноїт. І 
756—757; РгІзк II 117—118; Абаев 
Пробл. ист. и диал. 14; Рокоту 1139. 

[вовна2] «хвиля» Ж, [мовна] «тс.»Ж;— 
р. волна, др. вилна, п. ст. угеїпа (жін. р.), 
туєіп (чол. р.), ч. слц. УІпа, болг. вшна, 
стел. вліїНА; — псл. *уь1па;— спорід¬ 
нене з лит. уііпіз, уііпіа «хвиля», лтс. 
уііпа, двн. угеїіа, нвн. ЛЛ7е1іе, дінд. 
Отії-, ав. уагзті-, алб. уаіе «тс.»; іє. 
*уе1- «повертати, валитися», звідки та¬ 
кож вал, валити; причинами для зник¬ 
нення слова вовна в українській і його 
відповідників у білоруській, польській 
та інших слов’янських мовах могли 
стати омонімічні й паронімічні кон¬ 
флікти з словом вовна1. — Шанский 
ЗСРЯ І 3, 148—149; Фасмер І 339; 
Вгііскпег 606; МасЬек Е5ЛС 695; БЕР І 
207.— Див. ще вал1. 

[вовнити] «вовтузитися» Кур; — не¬ 
ясне; можливо, похідне від вовна1 з огля¬ 
ду на тривалий і морочливий процес 
обробітку вовни. 

вовняк (бот.) «гриб булавниця, ба- 
ранячка, щітка, Сіауагіа Иауа» Ж; — 
похідне утворення від вовна1; назва 
зумовлена розгалуженим кораловидним 
характером грибного тіла; пор. німець¬ 
ку назву цього гриба 2іе§епЬагі (букв, 
«цапина борода»).— БСЗ 6, 256; 36, 
582.— Див. ще вовна1. 

вовнянка (бот.) «гриб Басіагіиз іог- 
шіпозиз Рг. (А§агісиз песаіог Виїї.)»;— 
р. волніушка {красная), ст. волняница, 
бр. ваунянка, п. чуеіпіапка, ч. ст. УІпепка 
«тс.»;—похідне утворення від вовна; на¬ 
зва зумовлена тим, що поверхня гриба, 
особливо береги, покрита пушком.— 
Меркулова Очерки 172—173; ЗСБМ II 
77.— Див. ще вовна1.— Пор. волвенка. 

[вовтузити] «шарпати, сіпати, бити», 
вовтузитися «возитися»; — р. [валту- 
зитьІ «бити, шарпати», [волтузить] 
«тс.», [валтбжиться, волтбзиться, вал- 
тажиться] «возитися, доглядати», [вал- 
тбрить] «бити»; — дериват якогось дав¬ 
нього східнослов’янського дієслова; не¬ 
вдала спроба (Фасмер І 270) зведення 
р. [валтажиться] до фр. ауапіа^ег 
«сприяти», а р. [валтбрить] — до р. ва¬ 
лить і [торйть] «штовхати». 
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вовчак вогонь 

вовчак «вовчий лишай, туберкульоз 
шкіри, Бириз»;—р. волчанка, бр. вау- 
чанка, п. чуі1к «тс.»; — результат злиття 
словосполучення вовчий лишай; назва 
хвороби мотивується тим, що вражене 
місце шкіри складається з глибоких ви¬ 
разок, які в’їдаються в тіло, як вовк; 
пор. паралельні назви в інших мовах; 
нвн. АУоІЇ «вовк; вовчак», фр. Іоир, ла¬ 
тинський науковий термін Бириз «тс.».— 
Шанский ЗСРЯ І 3, 153; Фасмер І 
346; ЗСБМ II 77.— Див. ще вовк. 

[вовчйнець] (бот.) «молочай, ЕирЬог- 
Ьіа сурагіззіаз Б.»; —похідне утворен¬ 
ня від вовк; конкретна мотивація назви 
неясна; рослина називається також 
псяче (кане, кітче, жаб'яче) молоко.— 
Див. ще вовк.— Пор. вовчуг. 

[вовчник] (бот.) «вовчі ягоди, ОарНпе 
шегегеиш Б.»; —р. вблчник, волчеягод- 
ник, бр. ваучйнец, вбучьі ягоди «тс.»; — 
результат стягнення таких назв цієї 
самої рослини, як вовчі ягоди, вовчий 
перець, вовчелйко.— ЗСБМ II 78.— Див. 
ще вовк. — Пор. вовчуг. 

вовчок (ент.) «капустянка, Огуїіо- 
іаіра; [личинка'хруща, МеІоІопІЬа; дов¬ 
гоносик амбарний, Саіапбга §гапагіа 
РаЬг.І»; - усі ці комахи — великі 
шкідники в сільському господарстві, 
які жеруть і нищать корені, плоди і 
зерно, і свою назву дістали від хижака 
вовка (вовчок тут означає «малий вовк» 
і позбавлене значення пестливості).— 
Див. ще вовк. 

вовчуг (бот.) «вовчак, Опопіз Б.; 
Гвовконіг, Бусориз ехаїіаіиз Б.; куряча 
сліпота, Йопеа риііа О. С.; герань луч¬ 
на, Оегапіигп ргаїепзе Б.]», І вовчак] 
«Опопіз», [вовчівнйк Ж, вовк] «тс.», [вов¬ 
чуга] «герань лучна; герань болотна, 
Оегапіигп раїизіге Б.»; — р. [волча І 
«Опопіз зріпоза Б.», бр. ваучук «Опопіз», 
[іваучуг, ваучугаІ «тс.»; — результат стяг¬ 
нення словосполучень вовче зілля, вовча 
трава і под.; вовчий у ботанічних тер¬ 
мінах означає «дикорослий, непридат¬ 
ний», пор. вовчий біб, вовчий горох, 
вовчий перець, вовчі яблука, вовчі ягоди 
(у деяких термінах вовчий навіть супро¬ 
водиться додатковим значенням «не¬ 
безпечний для здоров’я людини і худо¬ 
би, отруйний»); суфікс ~'уг той, що і 

в вівсюг, де він також позначає дику 
рослину.— Див. ще вовк. 

[вовчуга] «різновид павуків, Бу- 
соза» ВеНЗн (представником цього різ¬ 
новиду є, зокрема, тарантул); — не зов¬ 
сім ясне; можливо, калька нвн. \Уо1І- 
зріппе «тарантул» (букв, «вовчий павук»). 

вогкий, [вовхкийІ Чопей, вогкуватий, 
вогкість, вогкота, [вохчатка] (зоол.) «лі¬ 
нивець» Ж, [вбгшати] «мокріти, сирі¬ 
ти», [вохчйти] «зволожувати», звогчи¬ 
ти; — р. [вогкий], бр. вдгкі/вблкі, ч. 
слц. УІЬку «вогкий, сирий»; — псл. 
*уь|§ькь, паралельне до *уо1§ь, звід¬ 
ки вологий (щодо чергування пор. ще 
тематично близьку групу мерзнути : мо¬ 
розу, у східнослов’янських говорах псл. 
уь[§- закономірно перетворилося в УЬІ£- 
і далі в укр. бр. *вовг-кий, після чого 
група вгк спростилась у гк.— ЗСБМ II 
178, 190.— Пор. волога. 

[вогник] (бот.) «смолянка, віскарія, 
Уізсагіа уи1§агіз ДоеЬІ. (БусЬпіз уізса- 
гіа Б.); меландрій червоний, Меіапбгіиш 
гиЬгищ Оагске (БусЬпіз бїоісіа Б. у. 
гиЬгигп Шеі§.) Мак», [огник] «тс. Ж> 
Мак; меландрій білий, Меіапсігшт аі- 
Ьит (МіII.) ОагскеМак»;— похідне утво¬ 
рення від вогонь; назви зумовлені, оче¬ 
видно, червоним забарвленням квіток 
віскарії і меландрію червоного.— За- 
кревська Пр. XII діал. н. 323. — Див. 
ще вогонь.— Пор. огник1, огник2. 

[вогничок] (бот.) «курячі очка, Апа- 
§а11із агуепзіз Б.» Мак, [огничок] «тс.» 
Ж, Мак; — похідне утворення від во¬ 
гонь; назва зумовлена червоним кольо¬ 
ром квіток рослини; пор. слц. [ізкгіска], 
схв. [црлена вида], слн. [сгуіука, сгуіу- 
пек, сгуіупік, сгуіспік], вл. [сег\У]‘епу 
Ліу§ОПС, СЄГЧУІОХУЄ 2ЄІЄІ «тс.».— Аннен- 
ков 31; Симоновий 32.—Див. ще во¬ 
гонь.— Пор. вогник, огник1, огник2. 

вогонь, огонь, вогневиця «гарячка», 
огневйця «тс.», вогник, огник «мандрів¬ 
ний вогонь», вогнисько, вогнище, огни¬ 
ще, вогнівка (ент.) (вид метелика-шкід- 
ника), [огнйна] «іскра», [огнйця] (ент.) 
«жучок РугосЬгоа» Ж, [огняк] (орн.) 
«червоноголовий сорокопуд, Бапіиз ги- 
Іісерз», [огнянйк] «тс.», [огнянець] «де¬ 
мон, дух вогню» Ж, [вогняниця] (вид 
грибів) Ж, [огнянка] «тс.» ВеБ, вогне- 
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вогорйти водень 

вий, огневий, вогненний, огненний, вог- 
нйстий, огнистий, [вогнюватий] «пал¬ 
кий», [огнявий] О, вогняний, огняний, 
вогнястий, огнястий, [бгний] «вогня¬ 
ний» Ж, вогніти, звогнйтися «почерво¬ 
ніти, як вогонь» ВеБ; — р. огонь, 
бр. огонь, др. огнь, п. о§іеп, ч. слц. 
оЬеп, вл. \уоЬеп, нл. \уо§єп, полаб. 
уід’еп, болг. бгьн, м. оган, схв. дган>, 

слн. 6§еп], стел, огмь; — псл. *о§- 
п(і)ь; — споріднене з лит. и^пїз «во¬ 
гонь», [йдпіз], лтс. и§ипз, дінд. а§ш'Ь, 
хет. а§піз, лат. і§пІ5 «тс.»; іє *о§піз/ 
е§пі§ «тс.».— Критенко Вступ 517, 550, 

558; Фасмер III 118—119; МасЬек Е5ЛС 
410; 5кок II 546; Ргаепкеї 1158—1159; 
\Уа1де—Ноїт. І 676; Рокоту 293. 

[вогорйти] «говорити» Г, ВеБ, Ме, 
[вогорющий] МСБГ, [розвогорйтисяІ 
«розговоритися» ВеБ;— з географічної 
поширеності слова можна робити висно¬ 
вок, що воно не є «зіпсованою формою 
говорйти» (Грінченко), а результатом 
давньої метатези §оу-/*уо§- або видо¬ 
зміни основи уог- «балакати». — Див. ще 
ворй, говорйти. 

[вогріб] (бот.) «горобина, ЗогЬиз аиси- 
рагіа Б.» ВеБ; — результат контаміна¬ 
ції назв [вбріб\ «тс.» і, можливо, граб 
чи горобина. — Див. ще вбріб, горо¬ 
бина. 

вогул, вог$льник, вог$льщина —див. 
огулом. 

вода, віднйк «діжечка для води», 
водник, [віднйха, віднйця] «тс.», [вода- 
вйця] «водянка, пухир на тілі з водянис¬ 
тою рідиною» Ж, [водівня] «водяний дви¬ 
гун», воднйк (орн.) «крячок звичайний, 
5*егпа Ьігипдо Б.», [воднйна] «водяниста 
місцевість» Я, [воднякй] (ент.) «водяні 
жуки, НудгосапіЬагі» Ж, [воднячкаІ 
(ент.) «Нудгагадіпа» Ж, [водян] (ент.) 
«водяний жук, НудгорЬіІиз» Ж, водя¬ 
ник «водяний чорт», [водянйця] «каша, 
зварена на воді» Я, [водянка] «діжка для 
води; пухир на тілі, заповнений водою; 
хвороба», [водавий] «водяний» Ж, вод¬ 
ний, [воднйстий] Ж, [воднянйй] «водя¬ 
ний» Ж, водбвий (воддва вовна «водяний 
мох, Сопїегуа» Ж), водявий, вбдянйй, 
водянистий, водніти, безвіддя, [безвод¬ 
дя], збезводіти, збезводнювати, [звід- 

піти], [коловодиця] (орн.) «уліт, Тгіп^а 
Б.» Шарл, [коловодичник, коловодник] 
«тс.» Шарл, [меживіддя] «перешийок», 
[навіднення, навіднювати], обводнювати, 
обводнювальний, обезводіти, повідь, па¬ 
водок, [поводь] Ж, повідь, повіддя, [по- 
відник1 (орн.) «уліт» Шарл, повбддя, 

[повбдень] «повідь» Ж, прйводні «біля 
водяного млина місце, де вода торка¬ 
ється колеса»; — р. болг. вода, бр. вада, 
др. вода, п. вл. нл. угода, ч. слц. уода, 
схв. вода, слн. уода, стел, вода; — псл. 
уода; — споріднене з лит. уапдиб (род. 
в. одн. уапдепз) «вода», [жем. ипдио], 
гот. у/а*о, двн. угаз^аг, гр. і>ба>р (род. 
в. ибатое), хет. \уаїаг «тс.», вірм. §еі 
«річка», фріг. Рєби, дінд. идакат «вода», 
алб. и]‘е «тс.», лат. ишіа «хвиля» (носо¬ 
вий п в латинському і литовському сло¬ 

вах вторинного походження); іє. *ибд-, 
*цод-, *ид- «вода, мокрота».— Критенко 
Вступ 517, 550, 558; Шанский ЗСРЯ 
І 3, 123; Фасмер І 330; МасЬек Е5Лб 
696; БЕР І 168—169; 5кок НІ 611; 
Ескегі 2151 8/6, 811; Джаукян 91; 
Шаіде—Ноїт. II 816—818; К1и§е— 
Міігка 842; Рокоту 80—82.— Пор. 
видра, відро. 

водевіль; — р. водевйль, бр. вадввіль, 
п. \уосіє\уі1, ч. слц. уаидеуіііе, болг. 
водевйл, м. водвил, схв. вддвил; — за¬ 
позичення з французької мови; фр. уаи- 
сієуіііє «водевіль» виникло з словосполу¬ 
чення уаи (уаиі) де уіііе, а це з уаиі (уаи) 
де Уіге букв, «долина Вір», назви ра¬ 
йону Нормандії, де вперше з’явився 
цей вид художньої творчості (XV ст.); 
фр. уаи (уаі) «долина» походить від лат. 
уаііез (уаіііз) «тс.», спорідненого з дісл. 
уаіг «круглий»; на думку Гіро, фр. 
уаидеуіІІе (<уаидеуіге) походить від 
дієслова уігеуаидег, тавтологічно утво¬ 
реного з дієслів уігег «повертати» і *уаи- 
дег «тс.» (Нбіїег 2ІКРЬ 84, 492). — 
СІС 130; Шанский ЗСРЯ І 3, 124; Фас¬ 
мер 1330; Преобр. 189; ЗСБМII 20; Баи- 
23*741—742; \¥а1де—Ноїш. II 729. 

водень «хімічний елемент, Н(удго- 
§епіит)», [водняк] «тс.» Я, Іводенний] 
«водневий» Ж, водневий; — вільний пе¬ 
реклад (калька) інтернаціонального на¬ 
укового терміна нлат. Ьудго^епіит, утво- 
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водйльця воєвода 

реного на базі грецьких слів обсор 
«вода» і тєгуасо «народжую»; отже, тер¬ 
мін буквально означає «той, що наро¬ 
джує, утворює воду»; пор. інші слов’ян¬ 
ські назви р. болг. водород, бр. вадарбд, 
п. жкібг, ч. слц. уосіік, вл. шосШк, нл. 
жхіошпа, угобпік, м. водород, схв. вд- 
дйк, водднйк, слн. уобік.— Шанский 
ЗСРЯ І 3, 126; Фасмер І 331.— Див. 
ще вода. 

[водйльця] «вудила»; — результат 
видозміни слова вудила (зменш, вудйль- 
ірї), зближеного з основою дієслова во¬ 
дити.— Див. ще вудила, 

водити — див. вести, 
воднораз «разом, одностайно»; — 

результат злиття словосполучення в один 
раз.— Див. ще один, раз, у2. 

водносталь; — результат злиття сло¬ 
восполучення в одну сталь (в одну 
стальку, в одну сталку), можливо, під 
впливом слова одностайно.— Див. ще 
один, сталь2, у2.— Пор. одностайно. 

водночас; — результат контамінації 
словосполучення в один час і прислів¬ 
ника одночасно.— Див. ще один, у2, 
час.— Пор. водносталь. 

[водовуд] (орн.) «рибалка, Зіегпа 
Б.»; — складне слово, утворене, оче¬ 
видно, з основ Іменника вода і дієслова 
вудити; отже, означає «водяний птах, 
що вудить (рибу)»; пор. іншу назву 
цього птаха рибалка, а також р. рибо¬ 
лов, п. гуЬіі\у(а), гуЬо!б\ука, [гуЬоїбчуек, 
гуЬак] «тс.».— Див. ще вода, вудка. 

водойма; — очевидно, калька р. во- 
доем, утвореного з основ іменника вода 
і дієслова имати (ст.) «брати, збирати».— 
Шанский ЗСРЯ І 3, 124—125.— Див. 
ще вода, І мати. 

Водолій «одне з сузір’їв Зодіака»; — 
р. болг. Водолей, бр. Вадалей, п. рідк. 
Шобоїе]; — складне утворення з основ 
іменника вода і дієслова лити; вільний 
переклад наукового латинського тер¬ 
міна Ациагіиз (сузір’я Зодіака), букв, 
«водник»; пор. суфіксальні форми п. 
№обпік, ч. Уобпаг, слц. Уобпаг «Во¬ 
долій», так само скальковані з латин¬ 
ського терміна.— Див. ще вода, лити. 

водолюб (ент.) «жук НубгорЬіІиз»;— 
р. водолюб, бр. водолюб, ч. слц. уоботії, 
болг. водолюбне, схв. водолупци (мн.) 

«тс.»; — складне утворення з основ імен¬ 
ника вода і дієслова любйти, калька 
наукового латинського терміна Нубго- 
рНіІиз, утвореного з основ грецьких слів 
обоор «вода» і фіЯод «друг, любитель».— 
Див. ще вода, любйти. 

водоморбз (орн. «рибалочка, зиморо¬ 
док, Аісебо Б.»; — складне слово, утво¬ 
рене з основ іменників вода і мороз; 
назва пояснюється тим, що частина цих 
птахів під час морозу залишається на 
незамерзаючих річках.— БСЗ 17, 90.— 
Див. ще вода, мороз. 

водопериця (бот.) «уруть, МугіорЬуІ* 
Ішп Б.»; — р. [водоперица] «тс.», бр. 
вадаперьща «плавушник болотний, Ноі- 
іопіа раїизігіз Б.»; — складне слово, 
утворене з основ іменників вода І перо; 
ця водяна й болотяна рослина названа 
так за пірчасто-роздільну форму свого 
листя.— УРЕ 15, 165; ЗСБМ її 15.— 
Див. ще вода, перо. 

водопілля «повінь; [приплив]»; — 
р. водопблье, половбдье; — утворено з 
основ іменника вода і давнього прикмет¬ 
ника * полий «повний» < псл. *ро1- 
«повний», яке є коренем того самого по¬ 
ходження, що й псл. *рьіггь «повний»; 
пор. генетично пов’язані лит. рШі «си¬ 
пати, лити», апіраіаз «замерзла на кри¬ 
зі вода», йграіаз «полій».— Шанский 
ЗСРЯ І 3, 125; Фасмер І 331; ВЙ^а РР 
І 475, II 455.— Див. ще вода, повний. 

[водбрщі] «Водохрещі», [водорща- 
нийІ; — результат фонетичного скоро¬ 
чення форми водбхрещі, утвореної з основ 
іменника вода і дієслова хрестити.— 
Див. ще вода, хрест.— Пор. відерщі. 

водоспад, водопад; — р. болг. водо¬ 
пад, бр. вадаспад, п. м/обозраб, ч. слц. 
уобораб, вл. нл. туобораб, м. водопад, 
схв. водопад, слн. уобораб;— складне 
утворення з основ іменника вода і діє¬ 
слова падати; у слов’янських мовах це, 
можливо, калька нвн. ІУаззегІаІІ, утво¬ 
реного з основ іменника \Уаззег «вода» 
і дієслова їаііеп «падати»; пор. також 
англ. чуаіегіаіі, дангл. у^аеїег^еГеаІІ, 
букв, «вода-падання».— ЗСБМ II 15—■ 
16.— Див. ще вода, падати. 

воєвода, воєводство, [воєвод Ж> вої- 
вода Пі, воївбд ЯІ, воєвбдич «син воє¬ 
води» Ж, воєвбжа «дружина воєводи» 
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воєнком вокал 

Ж» воєводити, [воєводі/вати] Ж; — р. Др. 
воєвода, бр. ваявбда, п. \У0]’е\У0<іа, 
ч. уеуосіа, слц. УО]‘уос1а, вл. нл. \го]\гос1а, 
полаб. уауасіа «князь», болг. войвбда, 
воєвода, схв. во}вода, слн. уо^уойа, стел. 
бєквода; — псл. уо]’еуо(іа, утворене 
з основ іменника уо]*(іпь) «воїн» і діє¬ 
слова уобШ «водити»; припущення (Меіі- 
Іеі Еішіез 209—210), що це калька 
З ДВН. ЬеГІ20§0 «полководець, герцог», 
викликає сумнів.— Шанский ЗСРЯ І З, 
127; Фасмер І 332; Львов Лексика ПВЛ 
276—277; МасЬек Е5ЛС 687; БЕР І 
172—173. — Див. ще вести, воювати. 

воєнком; — бр. ваенкбм; —складно- 
скорочене слово, утворене на основі 
виразу воєнний комісар за зразком р. 
воєнком (з военньш комиссар).— Див. ще 
воювати, комісар. 

вождь, ст. вожь (XV—XVIII ст.), 
вождь (XVII—XVIII ст.); — р. вождь-. 
Др. вОЖЬ, П. 1УОСІ2, ч. Уйсісе, слц. уосіса, 
болг. вожд, схв. ео$, слн. уо]‘; — ст. 
вож'ь є східнослов’янським рефлексом 
псл. *уос!]ь, утвореного від дієслова 
уосіііі «водити»; форми вождь, ст. вождь 
пояснюються впливами церковносло¬ 
в’янської мови.— Шанский ЗСРЯ І З, 
128—129; Фасмер І 332; БЕР І 171.— 
Див. ще вести. 

воз-, вос- (префікс у дієсловах типу 
возвеличити, воздвигати, воскресати, ст. 
воз(дати) (XV ст.);—р. воз-, вз-, взо-, 
бр. уз-, П. \У2-, Ч. У2-, У2Є-, СЛЦ. У20-, 
полаб. уйг-, болг. вьз, вьз-, вз-, м. воз-, 
вз-, схв. вз-, уза-, слн. уг-, стел, е-ьз-; — 
псл. уьг-; — споріднене з лит. іі2 «за», 
ав. Ц5-, 112- «вгору», ЛТС. 112-, вірм. 2- 
{з різними значеннями); очевидно, по¬ 
ходить від іє. *ік1- «вгору» з елементом 
-2,.приєднаним від інших прийменників; 
дієслова на воз- походять із старосло¬ 
в’янської мови, в якій вокалізація слаб¬ 
кого т» мала місце, тоді як в українській 
мові слабкий ь у цьому префіксі зникав 
і він спрощувався в з- (напр., Ізгір'я, 
злісся], злітати вгору) або перетворю¬ 
вався в уз- (узгір'я, узлісся).— Фасмер 
І 33; БЕР І 203; Рокогпу ПОЗ—1104.— 
Пор. з-, повз, уз. 

воздїґати — див. востікати. 
вбздух «покривало для церковного 

посуду з причастям; [повітря Ж, ВеУг]», 
[бздух Ж, воздуиіний Ж, воздухбвий ЖІ, 
[возді/іика] «повітряний мотор» Ж, [воз- 
духбвина] «газ» Ж, [воздухбвинний] Ж, 
ст. вьздухь (1596), воздухь (XVII ст.);— 
р. м. вбздух, др. вьздухь, воздухь, 
ч. слц. угсІисЬ (з рос.), болг. вЬздух, 
схв. уздух, ваздух, слн. угбйЬ «повітря, 
атмосфера»; — запозичене в давньо¬ 
руську мову з старослов’янської; стел, 
в-ьздс'уу'ь утворене з іменника доухь 
і префікса вьз-.— Шанский ЗСРЯ І З, 
134; Фасмер І 333; МасЬек Е5ЛС 706.— 
Див. ще воз-, дух. 

возити, возйтися, возівня, возій, во- 
зовйк, возовиця, возувень — див. везти. 

ВОЗ ЛІ — ДИВ. В13ЛЯ. 

возний (іст.) «судовий пристав; роз¬ 
сильний», [візнийІ «тс.» Бі, [візненко] 
«син возного» Бі, ст. возний «урядовець 
із поліційною владою, обов’язки якого 
відповідали обов’язкам російського су¬ 
дового пристава і слідчого» (з XVI ст.);— 
бр. ст. возньїи (1511); — запозичення 
з польської мови; п. уюгпу «офіційний 
урядовець, що оголошував судові ви¬ 
роки ТОЩО» утворене від 1У02ІС «возити» 
(оголошення, позови тощо), що відпові¬ 
дає укр. возити.— Бульїка 67; Вгйскпег 
631; ^Уііко\У5кі ЗОг 19/2, 207.— Див. 
ще везти. 

воїн, воїнство; — р. болг. м. вбин, 
бр. вбін, ч. уо^п (з рос.); — запози¬ 
чення з старослов’янської мови; стел. 
боии'ь є похідним від вои, пов’язаного 
з боигід, спорідненим з укр. воювати.— 
Шанский ЗСРЯ І 3, 141—142; ЗСБМ II 
184.— Див. ще воювати. 

В01ТИ — див. вйти. 
[войдуватися] «возитися, борсатися, 

боротися; хвилюватися (про воду) 
Кур», [войтуватися] «возитися»; —не¬ 
ясне; можливо, результат контамінації 
дієслів воювати і мордуватися або трьох 
дієслів — воювати, вовтузитися і [бай- 
дувати]. — ЗСБМ II 26. 

вокал, вокаліз, вокалізація, вокалізм, 
вокаліст, вокальний, вокалізуватися; — 
р. вокал, бр. вакальньї, п. кокаїну, 
ч. слц. уокаї «голосний звук», болг. 
вокал «вокал; голосний звук», м. вокал 
«голосний звук», схв. вдкйл, слн. уокаї 
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вокзал волісь 

«тс.»; — запозичення з французької 
мови; фр. уосаі «вокальний» походить 
від лат. уосаііз «голосний», утвореного 
з уох «голос, звук, слово, мова», спо¬ 
рідненого з прус, чуаскіз «крик», дінд. 
уак «голос, мова, промова, слово», тох. 
А \уак «голос», тох. Б \уек «тс.».— СІС 
130—131; Шанский ЗСРЯ І З, 144—145; 
Баигаї 755; \МаМе—Ноіш. II 824. 

вокзал; — р. вокзал, ст. воксал, фок- 
сал, бр. вакзал; — через російську мову 
запозичено з англійської; англ. Уаих- 
йаіі — назва місцевості біля Лондона 
(тепер дільниця Лондона), де в XVII— 
XIX ст. існував публічний сад з кон¬ 
цертами; у цій назві компонент Уаих 
означав ім’я власниці (французьке за 
походженням), а йа11 — «дім, будинок, 
зал»; первісно воксал у Росії означало 
«будинок, зал для танців і концертів», 
а пізніше — будинок для розваги паса¬ 
жирів на першій в Росії залізниці біля 
Петербурга; пор. п. Іокзаі, рідк. шок- 
зііаі «місце розваг за містом; вечірні 
розваги в саду».— Шанский ЗСРЯ І З, 
145—146; Фасмер—Трубачев І 335; Иц- 
кович ЛС VI 148—152; Різіак ЛР 42/4, 
590.— Див. ще хол. 

вбкрижем — див. криж. 

[вокурі «людина з великими очима» 
Я; —суфіксальне утворення від [вбко]— 
фонетичного варіанта слова око; щодо 
суфікса пор. [жабур] «вид великої жа¬ 
би»,— Див. ще око. 

[вбкша] «сокира» ВеЛ; — запозичен¬ 
ня з польської мови; п. окзха «тс.» по 
ходить від свн. аскез «сокира» (нвн. 
Ахї з вторинним -1) < двн. аскиз «тс.», 
спорідненого з гот. а^І2І, гр. а|Гуп 
«(бойова) сокира», лат. азсіа «тс.», псл. 
озїгь <*озг-, укр. гострий; менш об¬ 
грунтована думка (Ргізк І 115), нібито 
гр. а£їуг] і споріднені є неясними утво¬ 
реннями, мандрівними термінами.— 
Вгйскпег 378; ШаМе—Ноїт. І 7, 71— 
72.— Див. ще гострий.— Пор. локша. 

волати, відволати «відкликати; ви¬ 
лікувати від важкої хвороби», [виво- 
ланик] «забіяка» Ж, ст. волати «підно¬ 
сити голос, гукати, кричати,- кликати» 
(XIV ст.);—бр. [валаць], ст. волати 

(XV ст.);—запозичення з західнослов’ян¬ 
ських мов (якщо'це недавня ізолекса); п. 
вл. \уо!ас «кликати, кричати», ч. уоіаіі 
«кликати, викликати», слц. уоіаГ «тс.», 
нл. \У0Іа$ етимологічно не зовсім ясне; 
можливо, пов’язане з вигуком ч. ст. 
уеіе (Вгйскпег 630); робилась також 
спроба (МасЬек Е5ЛС 696) пов’язати 
з лит. уаіійоіі «співати (на косовиці)», 
лтс. уаіосіа «мова».— ЗСБМ II 35; Бульї- 
ка 67. — Пор. вйволати. 

[волвенка] (бот.) (вид гриба) Я; — 
р. волвянка «гриб А^агісиз іогшіпозиз», 
бр. [волвеня] «тс.»; — утворене, мож¬ 
ливо, на основі словосполучення воло¬ 
вий гриб (пор. р. коровяк «білий гриб»); 
не виключено також, що волвенка утво¬ 
рилося з вовнянка «гриб А§агісиз песа- 
їог» під впливом якогось Іншого слова. — 
Фасмер—Трубачев І 336; Меркулова 
Очерки 173.— Пор. віл, вовнянка. 

волейбол; — р. болг. волейбол, бр. 
валейбол, ч. уоІІеуЬаІІ, слц. уо]е_]‘Ьа1; — 
запозичення з англійської мови; англ. 
уоІІеуЬаІІ є складним словом, утворе¬ 
ним з іменників уоііеу «політ», що по¬ 
ходить від фр. уоієє «тс.», пов’язаного 
з лат. уоіаге «літати», і Ьаіі «м’яч», від 
фр. ЬаІІе «тс.».— СІС 131; Шанский 
ЗСРЯ І 3, 147—148; Юеіп 1720; Баигаї 
70; ХУаІбе—Ноїт. II 828.—Див. ще 
бал2. 

[волйцяі «вільне поселення, слобо¬ 
да, слобідка» Ж; — похідне утворення 
від воля, паралельне до слобода «вільне 
поселення», утвореного від слоббдаі 
свобода; пор. вольниця, р. вбльница 
«вільні люди; самовільна оранка, за¬ 
хоплення сіножаті», п. \уо1піса «вільне 
поселення, слобода», теж похідне від 
чшіа «воля».— Див. ще воля. 

[волиш (ягодорбдний)] (бот.) «дутень, 
СисиЬаІиз Б.» Ж; — похідне утворення 
від воло; пор. н. ТаиЬепкгорї «дутень» 
(букв, «голубине воло»), р. волдьірник 
«дутень»; назва зумовлена роздутою фор¬ 
мою чашечки рослини.— МасЬек Лт. 
Г08І1. 79.— Див. ще воло. 

[волісь] «краще (мені)», [вбліся] 
«тс.»; — очевидно, результат спрощення 
дієслова *волітися, зокрема, можливо, 
безособової форми воліється, або запо- 
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воло вблод 

зичення З ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ (п. \ГОІІ 5І§ 
«тс.»). 

воло, [воле Кур, Бі, воле Ж], [вольо- 
вач] «зобата людина», воластий; — 
р. ст. воль «опух, пухлина», бр. валле 
«пташине воло», п. \уо1, \уо1є, ч. уоіє, 
слц. Ьгуоі’ «пташине воло; зоб (у лю¬ 
дини)», схв. вола (воуька) «тс.»;— псл, 
*уо!о, *уоі]є;—споріднене, очевидно, 
З нвн. 5СЬ\УЄІІЄП «пухнути», двн. днн. 
дангл. зтуеііап, дфриз. з\уе11а «тс.»; іє. 
*(з)ие1- «надиматися, пухнути»; менш 
імовірні припущення про зв’язок з псл. 
уоіь «віл» (Вгііскпег 630) або з р. вол- 
дьїрь (Меркулова Зтимология 1967, 
168—169; Ильинский ИОРЯС 23/1, 

174—175).— ЗСБМ II 40; МасЬек ЕЗЛС 
696—697; 5кок III 614. — Пор. волиш, 
волюваха. 

[волобуй] «мінна, вперта, здоровенна 
людина» Я; — очевидно результат ви¬ 
дозміни незасвідченої форми *волобой, 
утвореної з основ іменника віл (вол-) 
і бити (бон) (пор. коновал, утворене 
за тією ж моделлю, звіробой!'звіробій 
«мисливець за звірями») під впливом 
збуй «убивця, бандит» або в зв’язку 
з закономірним для частини північно¬ 
українських говорів переходом о в у 
в новозакритому складі.—Див. щебйти1, 
віл. 

[воловець] (бот.) «буфтальмум, ВирЬ- 
іЬаІтшп согсШоІіит» Ж; — очевидно, 
запозичення з чеської мови; ч. уоіоуєс, 
око уоіоує, як і п. \Уо!оок, чуоіочує око, 
нвн. ШпсІ5аи§е «тс.» є кальками лат. 
осиїиз Ьоуіз «тс.», яке, в свою чергу, 
калькує гр. (ЗобфОаАщоу «тс.»; назва 
пояснюється близькістю розміру квітки 
рослини до розміру ока вола.— МасЬек 
,1т. гозії. 242. 

воловик1 (бот.) «воловий язик, Ап- 
сЬиза оШсіпаІіз Б.»; — р. воловий язьік, 
п. мюїочуу гук, ч. уоіоуу ]ахук сег- 
уепу; — результат семантичної конден¬ 
сації словосполучення воловий язик, що 
як назва рослини пояснюється, мож¬ 
ливо, червоним кольором її кореня.— 
МасЬек Лгп. гозії. 190. 

[воловик2] (орн.) «волове ОЧКО, Тго- 
^Іобуіез рагуиіиз» Ж; — результат се¬ 

мантичної конденсації словосполучення 
волове о(ч)ко «тс.».— Див. ще воло- 
бчок. 

[воловід] «налигач; моток вірьовки 
у 5 сажнів Я; той, хто торгує волами; 
хто краде воли», [воловодня] «місце на 
ринку, де продається рогата худоба»; — 
складні слова, утворені з основ іменника 
віл і дієслова водити.— Див. ще вести, 
віл. 

воловодити «зволікати справу», воло¬ 
водитися «водитися, возитися»; — р. [во¬ 
ловодить], бр. валавддзіць «тс.»; — по¬ 
в’язане з воловід «налигач»; утворене, 
можливо, на тій підставі, що волово¬ 
дом у давнину міряли землю, а це ра¬ 
зом з підрахунками площі займало чи¬ 
мало часу; можливо, тому, що водити 
волів на оранці є досить повільним, од¬ 
номанітним заняттям; пор. також [коро- 
водитися] «воловодитися», очевидно, ут¬ 
ворене з корова і водйти(ся) за зразком 
воловодитися.— ЗСБМ II ЗО. 

волога, вологий, воложистий, [волож- 
ний Ж], вологнути, [воложати], воло¬ 
жити, [відволога] «відлига», [відволож] 
«тс.» Ж, відвологлий «відсирілий», зволо¬ 
жувати; — р. розм. і діал. волога, дрГ. 
волога, ч. уІаЬа, слц. уІаЬа, болг. м. 
блага, схв. влага, слн. у1а§а, стел, влл- 
га; — псл. *У0І§а; —споріднене з лит. 
уа1§уіі «зволожувати», лтс. уаі^з «си¬ 
рий», двн. чуєіс «сирий, в’ялий», мюікап 
«хмара», нвн. м/еІк «в’ялий», \Уо1ке 
«хмара», дмакед. оАфауод (назва річки), 
ірл. їоїс «повідь»; іє. *ие1д-/цо!§-. — 
Шанский ЗСРЯ І 3, 115—116; Фасмер 
І 340; Преобр. І 87; МасЬек Е5ЛС 694; 
БЕР І 160; 5кок III 606; Кіи^е—Міігка 
853, 869; Рокоту 1145—1146.— Пор. 
вільга1, вогкий. 

[вологлід] (бот.) «ВОЛОВИК, ВОЛОВИЙ 
язик, АпсЬиза оШсіпаІіз Б.», [вологлод- 
ка Ж, вологладка Мак] «тс.»; — р. воло- 
глбдка «воловий язик»; — очевидно, ре¬ 
зультат контамінації назв воловик (воло¬ 
вий язик) і глід; мотиви введення цього 
останнього компонента неясні. — Див. 
ще воловик.1 

[вблод] «волога»,, [волбдити] «зволо¬ 
жувати», [відволода] «відлига» Ж; —оче¬ 
видно, результат контамінації слів во- 
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лдга і холод; менш імовірне припущення 
(Меркулова Зтимология 1974, 75) про 
вторинне виведення з форм типу воло¬ 
жити, волджний, відволож, похідних 
від волога. 

Володимир, Волбдько, [Ладймар, Ла- 
дймір,Ладйм, Димі/ня ЯІ; — р. Володи¬ 
мир (заст.), Владймир (з цсл.), бр. Влад- 
зімір/Уяадзімір (з цсл.), др. Володи- 
мЬрг, п. иЯосІгітіегг, ч. слц. УІагіІтіг 
(русизм?), болг. Владимйр, цсл. Еллди- 
лиЬрг; — псл. *Уо1(І!тегь, складне сло¬ 
во, утворене з основи іменника *уо1(іь 
«влада» і морфеми -тегь «великий», 
спорідненої з гот. -тЄгз «славний», двн. 
тагі «славетний», ірл. тог, шаг «вели¬ 
кий», кімр. там/г, гр. *8у)С£Пі-р©рое 
«славний зі списа» (іє. *-того-/*-тЄго- 
«великий»); пор. подібну структуру гал¬ 
льського імені Иегіотагиз, букв, «си¬ 
лою великий», від пегіо «сила, міць, 
влада» і таго- «великий»; отже, первісне 
значення імені було «владою великий»; 
згодом, у зв’язку з деетимологізацією 
другого елемента, він став асоціюватися 
з словом мир «світ», і ім’я набуло вто¬ 
ринного осмислення «володар світу». — 
Фасмер І 326, 341; Преобр. І 87; БЕР І 
161; 5кок III 604; Ргізк І 440.— Див. 
ще ВОЛОДІТИ. 

Володислав, Владислав, ст. Володи- 
славг (1377); — калька п. ШІабузІату, 
запозиченого з чеської мови; ч. Уіабі- 
зіау утворено з ^1 асі’ «влада» і зіауа; 
форми Владислав, р. Владислав і бр. 
Владьіс (Уладзісь, Ладзісь, Ладзес) є пря¬ 
мими запозиченнями з польської мови 
(Фасмер І 327).— Див. ще володіти, 
слава. 

володіти, [володарити} «володіти, ке¬ 
рувати» Ж, володати СУМ, Ж, володар 
«князь, правитель; вид дівочої весняної 
хороводної гри», володарство «володін¬ 
ня», володілець, володільник, володіння, 
Іволодітель1 Ж, володарний, відволодати 
«привести до свідомості» СУМ, Ж, [від- 
володн^ти] «відпочити» Ж; — р. [воло¬ 
дать], бр. валодаць «володіти», др. воло¬ 
діти, п. \УІос1ас, туїабас, чміосіагг «воло¬ 
дар», ч. уіазіі «правити, володіти», УІасІ- 
поиіі, слц. уізсіпоиі’ «тс.», вл. шїобука 
«керівник, голова (в громаді)», болг. 

владам, владея, м. владее, схв. владати, 
слн. (у)ІасШі, стел, влад 'йти, класти; — 
псл. *уо1беіі «володіти, правити, керу¬ 
вати»; — споріднене з лит. уаісіуіі 
«тс.», уеісіеіі «діставати в спадок, пра¬ 
вити», лтс. уаісіїі: «панувати, правити», 
прус, хуаісіипз, хуєісШпз «спадкоємець», 
гот. чуаібап «правити», нвн. чуаііеп «ке¬ 
рувати», дірл. ЛаіШ «панування», дкімр. 
§иа1агі «володар», лат. уаіеге «бути 
сильним, мати силу», тох. А утаї «ко¬ 
роль», тох. Б \уа1о «тс.».— Критенко 
Вступ 520; Шанский ЗСРЯ І З, 116; 
Фасмер І 340—341; Преобр. І 88; Ма- 
сЬек Е5ЛС 693; БЕР І 160; 5кок III 
604; Шаібе—Ноїш. II 727—728; К1и§е— 
Міігка 837.— Пор. велет* влада, вдасть, 
волость. 

[воложити] «напасти на кого; рвати, 
роздирати» Пі, Ж; — неясне. 

[волок1] «страва з буряків, перцю, 
картопляного бадилля, цибулі й олії 
Я; шпинат, зеленина ВеБ»; — п. угіок 
«страва з лободи»; — утворене, очевид¬ 
но, від волоктй, але семантичний про¬ 
цес не зовсім ясний; можливо, в основі 
перебуває поняття «те, що зволочене,- 
стягнене докупи (суміш)».— Див. ще 
волоктй. 

волок2 — див. волоктй. 
волокно «ниткоподібна частина жи¬ 

вої тканини; вид хвороби, волос», [во- 
локінник] (бот.) «вороняче око, Рагі$ 
циабгііоііа», [волоконних] «тс. Ж; опух 
на пальці, волос», волокнйна «одна нит¬ 
ка волокна; (фібрин ЖІ», [волбкниця] 
«сифілітичні прояви в носі», [волокнйці] 
«плісниці» Ж, [волокбльник, волокон¬ 
них]І (зоол.) «водяний черв’як, Согбіш 
а^иа^ісиз» ВеБ, волокнистий, волокну¬ 
ватий, [волокнувата] «роздирати на во¬ 
локна», [волокнуватіти] «робитися во¬ 
локнистим», розволокнення;— р. волок¬ 
но, бр. валакнд, п. мібкпо, ч. слц. слн. 
уіакпо, вл. нл. туїокпо, болг. влакнб, 
м. схв. влакно;— псл.- *уо1к,ьпо з іє. 
*ио1-к-, звідки також волоктй; — спо¬ 
ріднене з дінд. уаїка- «лико», Хахуое 
«шерсть, вовна», Яа^ут] «тс.», дангл. 
\у16Ь «волокно, пасмо»; інші дослідники 
(Ілбеп Агт. Біті. 100) зближують во¬ 
локно з волос.— Шанский ЗСРЯ І З, 
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150; Фасмер І 342; Брандт РФВ 25, 217; 
ЗСБМІІ 31; Маспек ЕЗЛС 693; БЕР І 
162; 5кок III 609.— Пор. волокти. 

волокти, волочйти, волочитися, во¬ 
лок «вид рибальської сітки; мотузок, 
яким перетягають копиці сіна або ко¬ 
лоди; сволок; місце зближення судно¬ 
плавних річок, де суходолом перетягали 
човни від однієї річки до другої», Іво- 
лічка] «шерстяні нитки» МСБГ, волока 
«зав’язка до постолів; площа землі від 
8 до 40 десятин; вузька смужка землі 
Л», [волоканйна] «тяганина» ЛЧерк, 
волоки «ремінці до постолів Ж, Пі; 
пристрій для перетягання плуга Я», 
волокйта, [волоцюга] «дерев’яний при¬ 
стрій для перетягування плуга», [волоч- 
ба] «боронування», волочйльник, воло- 
чйльня, [волбчини] «залишки бур’яну 
в бороні», [волочка] «боронування Дз; 
кольорові нитки Ме», волоком, відволі¬ 
кати, зволікати, [зволбк] «спуск з гори», 
[зволочений] «спрацьований, зморений» 
ВеБ, заволока «волоцюга; тампон; плів¬ 
ка на оці», наволока, наволоч, наволочка, 
паволока «шовкова або бавовняна тка¬ 
нина» Ж, [наволоч] «зав’язка в постолах», 
[наволочний] Ж, поволока, [пбволоцьки] 
(присл.) «волоком», [приволбка] «рибаль¬ 
ська сіть», проволока «гайнування, мар¬ 
нування часу», [проволока] «дріт» Па, 
[проволокйта] «бурлацтво», [розволбка] 
«розширення» Ж, [піти у розволбки] 
«стати волоцюгою», [уволбка] «міра поля 
в 20 або 40 гектарів» Г, Ж; — р. волбчь* 
бр. валачьі, др. волочи, п. XVIес, ч. розм. 
уіесі, слц. розм. уіієсГ, вл. хуієс, нл. 
\у1ас, полаб. уіасбі «волочити», болг. 
влека, влача, м. влече, схв. ву%и, слн. 
уіесі, стел. вліпити;—псл. *уе1кіі «во¬ 
локти, тягти»; — споріднене з лит. уіі- 

кіі «волокти, тягти», лтс. уіікі, ав.уа- 
гок-, гр. єКтці) «тс.», лат. зиісиз «бороз¬ 
на», зиісаге «орати», тох. Б заїк- «витя¬ 
гати», алб. Ьеіц, Ьец «смикати, витя¬ 
гати»; іє. *уе1-к-/ *ио!-к-, *зе1-к-; обидва 
ці варіанти кореня розвинулись на базі 
іє. *зие1-к-.— Шанский 9СРЯ І 3, 152; 
Фасмер І 342; Преобр. І 94; МасЬек 
ЕЗЛС 694; БЕР І 165; Зкок III 634— 
635; \¥а!(іе—Ноїт. II 627; Ргізк І 
497—498; Рокоту 1145. 

волонтер, ст. волонтйр; — р. волон¬ 
тер, ст. волентйр, бр. валанцер, п. жь 
Іопіагіпзг, ч. слц. уоіопієг, болг. волон¬ 
тер, волонтйр, м. волонтер, схв. волон¬ 
тер, слн. уоіопієг; — запозичення з 
французької мови; фр. уоіопіаіге «до¬ 
бровільний, доброволець» походить від 
лат. уоіипіагіиз, утвореного від уоіип- 
іаз «воля», що є похідним від дієслова 
уоіо «хочу», спорідненого з псл. *уо!іа, 
укр. воля; форма волонтйр, можливо, 
зумовлена впливом назв типу командйр, 
кіраейр.— СІС 131; Шанский ЗСРЯ 
ІЗ, 151; Фасмер І 342; Ваигаі 756; 
Шаібе—Ноїт. II 828—829.— Див. ще 
воля. 

[волобчок] (орн.) «волове очко, Тго- 
£Іос1уіе5 1го§1ос1у1ез Б.»; — складне сло¬ 
во, утворене на основі словосполучен¬ 
ня волове очко; пор. слц. [уоіоуо око] 
«тс.»; назва зумовлена, очевидно, круг¬ 
лою формою і надзвичайно малим роз¬ 
міром птаха {близько 8 г).— Регіапс 
І\[агу. уіакоу 188—189.— Див. ще віл, 
ОКО.— Пор. ВОЛОВИК2. 

Волопас «сузір’я Вобівз»; — р. Во¬ 
лопас «тс.»; — походить від апелятива 
волопас «пастух волів», очевидно, як 
калька гр. Воштг|£ «Волопас», утвореного 
на основі |Зоштг}С «орач з волами», 
хоча могло мати й незалежне східносло¬ 
в’янське походження (пор. ще астроно¬ 
мічні терміни Чумацький шлях «Галак¬ 
тика», Віз, Косар «Оріон», Коси «тс.», 
Чепіга «Оріон; пояс Оріона», що постали 
на грунті сільськогосподарської лек¬ 
сики української мови).— Див. ще віл, 
пасти. 

волос «ниткоподібне рогове утворен¬ 
ня на шкірі живого організму; хвороба 
(опух) пальця», волосінь «тс.; рибаль¬ 
ська жилка; [кінська волосина; довші 
нитки овечої воВни; гусінь ЯІ», [волосан] 
«кінський хвіст» ВеБ, [волосань] «кін¬ 
ська волосина» Ж, [волосення] «волосся», 
[волосінь] «тс.», волосина, [волосій] «лю¬ 
дина з довгим волоссям» Я, [волоснйкІ 
«хвороба пальця; (бот.) герань криваво- 
червона, Оегапішп зап^иіпеит Б.», [во¬ 
лосність] «капілярність» Я, волосня «во¬ 
лосінь; [тягання за волосся Я]», [воло¬ 
сянкаІ «тс.; уиіуа Я; волосяниця», во¬ 
лосся, [волосяк] «черв’як з густим і колю- 
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чим волоссям» Я, Ж, болосянйця «волося¬ 
на сорочка; [вид грибів ЖЬ, [волосян¬ 
ки] «штани з овечої вовни», Іволосанис- 
тий\ Ж* волосатий, [волосінний] «зроб¬ 
лений з кінського волосся» Я, волося¬ 
ний, [волосатися] «тягати один одного 
за волосся», [волосйтися, волоснуватися 
ВеЗн, волосувати] «тс.», [наволосІ «пе¬ 
рука» Ж, [наволосник] «перукар» Ж; — 
р. волос, бр. волос, др. волось, п. вл. нл. 
міоз, ч. слц. уіаз, полаб. уіаз, болг. 
м. влас, схв. вл&с, слн. іаз, стел, вл'вск;— 
псл. *уо1з,ь; — споріднене з ав. уагаза- 
«волосся людей, шерсть тварин», дперс. 
уагз «волосся», дінд. уаіза- «гілка», лит. 
уаіаї «волосся з кінського хвоста», гр. 
оиЯод «кучерявий».— Критенко Вступ 
523; Шанский ЗСРЯ І 3, 151; Фасмер 
І 342—343; Преобр. І 92; Вгііскпег 
627; МасЬек Е5.ІС 693: НоІиЬ—Коо. 
422; БЕР І 162; 5кок ІІІ 609; Рокоггіу 
1139.— Пор. вовна1, волокно, вблот, во¬ 
лохи, ворс, вус. 

Волос «давньоруський язичеський бог 
худоби», Велес «тс.»; — р. Вдлос, Велес, 
др. Волось, Велесь «тс.»; — ряд учених 
розрізняли імена Волос і Велес і вважали 
їх назвами різних богів (Фасмер І 287), 
але більше підстав вважати їх варіан¬ 
тами одного імені бога, якому старо¬ 
давні слов’яни приписували мирні, гос¬ 
подарські функції; якщо назви богів 
Стрибог і Перун мають відповідності 
в інших індоєвропейських мовах, то 
ім’я Волос!Велес є виключно слов’ян¬ 
ським терміном, утвореним, очевидно, 
ВІД ПСЛ. *УЄІ5-/*УОІ5-, пов’язаного з 
*уоІ5Іь «власть, влада», *уо1с1е1і «воло¬ 
діти».— Фасмер—Трубачев І 287, 343; 
Топоров КСИС ЗО, 18—32.— Див. ще 
володіти. 

(волоснйця) (бот.) «тонконіг дібров¬ 
ний, Роа пешогаїіз Е.»; — похідне утво¬ 
рення від волос, ця трав’яниста рослина 
з родини злаків названа так за воло¬ 
тисті суцвіття.— Див. ще волос. 

Волосожар «сузір’я Плеяди; сузір’я 
Оріон; планета Марс (?)»; — р. Волосо- 
жйрьі «Плеяди», др. Волосини, Власо- 
жельць, Власожелищи, Власожалиця 
«тс.», м. Власи, схв. ВлаиіиРіи; — оста¬ 
точно не з’ясоване; пов’язувалося з ет¬ 
нонімом волох (Мікі. Е\У 394), з апеля- 

тивом волос, оскільки Плеяди ще нази¬ 
ваються волосянка (Фасмер І 343), хоча 
цей зв’язок, очевидно, вторинний, з 
ім’ям слов’янського бога Волоса, однак 
стосунок між псл. *УоІ5'Ь «Волос» і тер¬ 
міном Волосожар залишається нез’ясо- 
ваним.— Критенко Ономастика 20; Сіа- 
сіузгохуа, \Уїесіга Іисіохуа о іагсіасЬ 21. 

волость, волосне, волоснйй, [волоща- 
нин} «той, хто живе у волості» Я; — 
р. волость, бр. вбласць, др. волость 
«влада, право, область, округа», п. \у1озс 
«власність, маєток, спадок, аренда», 
ч. уіазі «батьківщина, вітчизна», слц. 
УІазї «тс.», болг. м. власт «влада», схв. 
вл&ст «тс.», слн. 1 азі «власність», стел, 
влдсть «влада, право»;— псл. *уоізіь< 
*уо1(Ш «влада, панування, підвладний 
край», утворене від основи *уеМ-/ 
*уо1с1- «володіти»; аналогічно утворені 
лтс. уаїзіз «держава», лит. уаїзсіиз «во¬ 
лость».— Критенко Вступ 520; Шанский 
ЗСРЯ І 3, 151 —152; Фасмер І 344; То¬ 
поров КСИС ЗО, 29—32; МасЬек Е5.ІС 
693—694; БЕР І 163; 5кок III 604— 
605.— Див. ще володіти. 

волосянка (орн.) «блакитна синиця, 
Рагиз соегиіеиз Б.; пухляк, лугівка, 
Рагиз раїизігіз Б.; [кропив’янка сіра, 
Зуіуіа соттипіз ЬаІЬ. ЖІ», [волосінкаІ 
«кропив’янка сіра» Ж; — р. [волосянка] 
«лісова пташка, що в’є гніздо з волосся 
тварин», бр. волосянка «кропив’янка, 
Зуіуіа»; — похідні утворення від волос, 
назви мотивуються, можливо, тим, що 
в сезон линяння рогатої худоби і коней 
ці пташки чи, може, деякі з них сідають 
на тварин і клюють волосся (шерсть) 
для гнізда.— Див. ще волос. 

вблот «колос; мітелка проса або 
вівса», [волота, вологщсо Я І, волоть, во¬ 
лотистий «колосистий (про просо, овес)», 
волбття «колоски проса або вівса, мі¬ 
телки кукурудзи»; — р. волоть, п. \уіос 
ргозіапа (бот.) «золотушник, Зоїісіа^о», 
ч. (у)1аі «мітелка рослини», слц. Іаіа 
«тс.», схв. влйт «колос», слн. ІаІ «мітел¬ 
ка, колос»; — псл. *уоИь/*уоНь; — 
споріднене з лит. уаіііз «колос вівса, 
мітелка», прус. м/оШ «колос», дірл. 
їоіі «волос», гр. Яааюд «волосатий», мож¬ 
ливо, також двн. \уа1с! «ліс», нвн. Шаіб 
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БОЛОТНИЙ волошка 

«тс.».— Фасмер І 344—345; Преобр. І 
93; МасЬек Е5.Ю 694; БЕР І 163; 8кок 
III 609—610; Егізк II 88 — Пор. волос. 

БОЛОТНИЙ — див. велет, 
[волотбшитися] «волочитися, швен¬ 

дяти» Я; — результат контамінації діє¬ 
слів волочитися і [лотбшити] «бути без 
діла, бити байдики».— Див. ще волок¬ 
ти, лотбшити. 

[волотюга] «волок; страва з городи¬ 
ни; підволока (для перетягування плу¬ 
га)» Ж; — не зовсім ясні похідні утво¬ 
рення від [волок] «страва з городини» 
і від дієслова волокти (див.). 

волох «представник романських на¬ 
родів: молдаванин або румун, рідше Іта¬ 
лієць», волошин «тс.» СУМ, Бі, волошка 
«молдаванка або румунка, рідше іта¬ 
лійка», волоський; — р. волох, бр. ва¬ 
ловій «волоський», др. волоха, п. вл. 
АУІосЬ «італієць», ч. слц. УІасЬ «тс.», 
болг. влах «румун», м. Влав, схв. Влйх, 
слн. БаЬ«тс.»; — псл. *уо1хь «романець, 
представник романських народів»; — по¬ 
ходить від кельтського етноніма Уоісае, 
пор. гаельськ. їоїс «бадьорий, жвавий» 
(пор. ще гр. Обоїхссі, англ. \Уа1ез, 
(Согп)\уа11); термін прийшов через гер¬ 
манське посередництво (гот.* \уаШз, двн. 
\уа1аЬ, \уа1Ь, свн. туаІсЬ «чужинець, 
кельт, романець»),— Фасмер—Трубачев, 
І 345; Преобр. І 93; Супрун РР 1976/4, 
85—89; Вгііскпег 626; БЕР І 163— 
164; 5кок III 606—608; Мартьгнов Сл.- 
герм. взаимод. 79—80.— Пор. валах. 

[волохач] (бот.) «щириця загнута 
(звичайна), АтагапіЬизгеігоПехиз Б.»;— 
похідне утворення від волохи «волосся»; 
назва зумовлена волотистим характером 
суцвіть цієї рослини.— Див. ще волохи. 

волохи «волосся на руках і на тілі» 
СУМ, Г, волохач ^волохата істота», [во- 
лохатець\ «комаха Тгісобез» Ж, волоха¬ 
тий, волохатитися, волохатіти; — р. 
[волоха] «шкіра, шкура», п. уДосЬаіу 
«волохатий», [\УІосЬасг] «ведмідь»;— псл. 
*уо!ха «хутро, шкура», споріднене з во¬ 
лос, волокно (Фасмер І 345); х у псл. 
*уо!ха могло бути емфатичне і тим са¬ 
мим служити для відрізнення ВІД *УОІ5Ь 
«волос».— Див. ще волос. 

волоцюга, [волоцюжник] Ж, воло- 
цюзтво, [волонцюгувати] «волочитися, 

бути волоцюгою»; — р. [волочуга], бр. 
валацуга «волоцюга; бабій», п. \у1бсг§£а 
«волоцюга»; — суфіксальне утворення 
від волоктй; форми з ц замість законо¬ 
мірного ч (пор. рос. і польську форми) 
є результатом контамінації на україн¬ 
ському грунті форм *волочуга і ланцюга, 
збільш, від ланець; на це вказує і фор¬ 
ма з вставним н; щодо бр. валацуга, то 
тут можливий український вплив. — 
ЗСБМ II 34—35. — Див. ще волокти. 

[волочильне] «крашанки й писанки, 
які на другий день великодня люди да¬ 
ють одне одному» Я, [волочебник\ «той, 
хто ходить вітати в понеділок велико¬ 
дня», [волочильник\ «другий день велико¬ 
дня» Я, [волочільник, волочінник] «тс.», 
[волочільне] «подарунок у вигляді паски 
й кількох крашанок у понеділок! вели¬ 
кодня», [волочільник] «збирач велико¬ 
дніх подарунків» Ж, [волочінник] «тс.» 
Ж, [волочіння] «ходіння з поздоровлення¬ 
ми і святковими піснями в понеділок 
великодня», [волочббне] «данина міщан 
на господарський замок або двір», [во- 
лочдвний] «великодній» Ж, ст. волочеб- 
ний «належний до великоднього тижня» 
(XVI ст.), волочебное «подарунок за 
проповідь на Великдень» (XVII ст.), 
волоч'Ьлное (XVII ст.); — п. \уі6сгеЬпе 
«плата за волочіння (боронування); ве¬ 
ликодня данина в панський двір; об¬ 
ряд парубків на перший і другий день 
великодня; подарунок за проповідь на 
Великдень»; — похідні утворення від во- 
лочйти «боронувати», пов’язані з давнім 
святковим обрядом.— Тимч. ЗОЇ; 5\\^ 
VII 659.— Див. ще волоктй. 

[волочниця] (ент.) «вовчок, вовчок 
муха, Азіїиз Б.» Ж; — результат давньої 
видозміни назви вовк, вовчок (др. &ьлкь, 
вглчькг).— Див. ще вовк. 

волошка (бот.) «Сепіаигеа суапиз Б.; 
[конюшина альпійська, Тгіїоііиш аі- 
резіге Б.]»;—р. [волошка], бр. волош¬ 
ка; —можливо, назва зумовлена волоха¬ 
тим виглядом чашечок цих рослин; у 
такому випадку назва пов’язана з воло¬ 
хи, псл. *уо1х-, і може продовжувати 
ще праслов’янську назву *уо1$ька, яка 
могла означати все волохате, зокрема 
волохату рослину.— Вісюліна—Клоков 
220.— Див. ще волохи. 
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вольт волуй 

[волуй] «вид гриба, валуй, сироїжка 
смердюча, К іі58и1а Іоеіепз» Ж, валуй 
«тс.»; — р. валуй, [волуй, валун] «тс.», бр. 
валуй; — очевидно, пов’язане з др. во¬ 
луй «волячий», похідним від волг «віл»; 
пор. р. [коровяк] «білий гриб, поганка, 
А§агіси$ сошаіиз», укр. [коровка] «вид 
гриба»; заслуговує на увагу й зіставлен¬ 
ня (Ильинский ИОРЯС 23/1, 174—175) 
з воло, р. [вьіль] «гуля», лат. уеііо «рву».— 
Шанский ЗСРЯ І З, 13; Фасмер І 345; 
Меркулова Очерки 157—158; ЗСБМ І! 
44.— Див. ще віл.— Пор. воло. 

[вол^йко] «йолоп, тюхтій» Ж, [ва¬ 
луймо] «тс.» Ж: [волуйкуватий] «дурний, 
як віл» Ж'— бр. [валуй] «дурень»;—оче¬ 
видно, похідне від др. волуй «волячий», 
волт> «віл»; форма з ва- вказує на можли¬ 
вість контамінації з [валіога1 «ледар», [ва¬ 
лют] «тс.». — Див. ще валити, віл. 

волхв «чарівник, чаклун, провісник», 
[волхвіля] «чарівниця» Ж, ст. волхвг 
{XV—XVIII ст.); — р. волхв, волшеб- 
ньій, др. в-ьлхвь, волх&ь;— запозичення 
з старослов’янської мови; стел, вл'ьд^в’к 
«маг», як і болг. влЬхва «розбійник; во¬ 
рожбит», слн. убІЬуа «чарівниця», вва¬ 
жається пов’язаним з етимологічно не¬ 
ясним дієсловом вл'ьсижти «бурмотати» 
(власне український відповідник мав би 
звукову форму *вовхв, пор. близькі до 
цього др. в-ьшвити, вгшебньш)', пор. се¬ 
мантичні паралелі стел. е<?лии «знахар, 
лікар» і баяти «говорити», стел. вр<зчь 
«знахар, лікар» і р. брать, ворчать, 
укр. шептун, шептуха і шептати, ше¬ 
потіти.— Шанский ЗСРЯ І 3, 152— 
153; Фасмер—Трубачев І 346; Преобр. І 
94; БЕР І 166; Младенов 71—72; Кі- 
рагзку СБС 280—281. 

[волюваха] (орн.) «сіра чапля, Агбеа 
сіпегеа Б.» Ж, [волеваха, волювак Ж, 
волювакаЖ, волюваня Ж] «тс.»;— суфік¬ 
сальне утворення від воло, [вблєі; ''птах 
названий так за видовжені пера на волі. 
— Див. ще воло. 

воля, [вільник] «дідич» Ж, вільність, 
вольниця, вбльності, вільний, вольний, 
вольовий, волити (волю), воліти, без¬ 
вілля, безволля, вдоволення, вдоволйти, 
вдовольнйти,. [вдбвіль Ж, вддволь Ж], 
[відзволйти] «звільнити» Ж, [довбльність] 
Ж, довільний, [довдльний, довольнйтися]. 

доволі, дозвілля, дозвільний, дозволити, 
дозволятися, дозволений, дозволенний, 
збезволіти, збезволювати, [звіл], [зволе- 
нець] «відпускник» Ж, звільняти, [зволй- 
ти), [вволитися] «погоджуватися» Пі, зво- 
ляти, звільна, задоволення, задовольняти, 
задовільний, невільник, невбльник (заст.), 
невільничий, невольничий (заст.), невіль¬ 
ництво, [невблець] «невільник» Ж, не¬ 
воля, неволити, обезволіти, обезволюва¬ 
ти, підневільний, поволі, поволеньки, 
поневолити, привілля, привільний, при¬ 
зволення, призволяти, призволитися, 
приневолити, продовольство, продоволь¬ 
чий, [розвдляІ «повна свобода» Ж, увіль¬ 
няти, уволяти, уволю, [узвблити] Ж; — 
р. бр. болг. воля, др. воля, п. вл. нл. 
\уо1а, ч. уйіе, слц. уоГа, м. еол/а, схв. 
вола, слн. уоііа, стел, воліа; — псл. 
уо!]а, пов’язане чергуванням голосних 
з уеіеіі «веліти»; — споріднене з лит. 
уаііа «воля», лтс. уаіа «тс.», дісл. уаі 
«вибір», двн. \уа1а «тс.», нвн. \УаЬ1 
«тс.; вибори», V/ііїе «воля», мюііеп «хо¬ 
тіти», дінд. уагаЬ «бажання, вибір», 
ав. уага- «воля, відбір», кімр. §ие11 
«краще».— Шанский ЗСРЯ І 3, 157— 
158; Фасмер 1347—348; ЗСБМ II 191; 
БЕРІ 175—176; Зкок III 614; К1и£е— 
Мііхка 833, 861, 870.— Див. ще веліти. 

[воль (то)—воль (то)] «або — або, 
як — так і» Ж, [волі — волі] «тс.» Ж; — 
др. воле (частка) «ось; ану», воле — воле 
«або — або», стел, волк «ану, ось, і от, 
чи не, хіба не»;— неясне; може бути 
результатом якоїсь особової форми діє¬ 
слова УОІІІІ «воліти, хотіти», як хоч 
виникло з хочеш (від хотіти);|могло бу¬ 
ти також утворене з займенникових еле¬ 
ментів уо — того самого, що І в укр. 
[а-вб] «ось», р. во-т, а-во-сь, та 1е— того 
самого, що і в укр. а-ле, ле-м, п. Іе-ег; 
у такому разі розділове значення «або — 
або» розвинулось у цієї вказівної за 
походженням частки при її повторенні 
так само, як і у вказівної частки то —■ 
— то.— Див. ще аво, але1. 

вольт «одиниця виміру електричної 
напруги», вольтаж; — р. бр. вольт, п. 
\уо11, ч. слц. вл. уоіі, болг. м. волт, схв. 
волт, слн. уоіі; — запозичення з фран¬ 
цузької мови; фр. уоііе утворено від 
прізвища італійського фізика Алессанд* 
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вольфрам вбнка 

ро Вольти (Аіеззашіго Уоііа, 1745— 
1827).—СІС 131; Шанский ЗСРЯ І З, 
155. 

вольфрам; — р. вольфрам, бр. воль¬ 
фрам, п. ч. вл. тЯїгат, слц. уоіїгат, 
болг. м. волфрам, схв. вдлфрам; — за¬ 
позичення з німецької мови; н. \Уо1їгат 
утворено з \Уо1ї «вовк», спорідненого з 
псл. *уь]кь, укр. вовк, і -гаш (нвн. 
РаЬш) «бруд, сажа», спорідненого з 
англ. гоот «струп, короста», дінд. гагпа- 
«чорний», гаті «ніч», лат. гауиз «сірий»; 
наявність вольфраму в олов’яній руді 
була раніше небажаною, оскільки зни¬ 
жувала процент коштовного олова, а 
сам вольфрам вважався металом непо¬ 
трібним.— СІС 132; Шанский ЗСРЯ І З, 
156—157; К1и£е — Міігка 579, 869.— 
Див. ще ВОВК. 

вомйг, вомйга — див. омег, 
вбмич — див. бмич. 
[вомітувати] «блювати», [вонітувати, 

внітувати Ме, оптувати Дз] «тс.», 
[воміт\ «блювота», [оніт] «блювання» 
Ме; — бр. ванітаваць «блювати», ваніти 
«блювота»; — запозичення з польської 
мови; п. ■ууотіїолуас «блювати», типі І 
«блювання, блювота», як і схв. воми- 
рати, вомитирати «блювати», запозиче¬ 
ні з латинської мови; лат. уошеге «блю¬ 
вати», уошіїиз «блювота» споріднені 
з лит. уетіі «блювати», дінд. уатаіі 
«блює», ав. уат- «плювати», дісл. угета 
«морська хвороба».— Мельничук Молд. 
зл. 165; ЗСБМ II 50, 53; Вгйскпег 630; 
ШаМе—Ноїт. II 835. 

[вомпитиі «бентежитися, соромитися, 
вагатися, сумніватися», [вонпити, вонт- 
пити ЖІ «тс.», [вонплйвий] «недовірли¬ 
вий, такий, що сумнівається» Бі, [звдм- 
пити] «збентежитися, злякатися», [звбя- 
пити, звонтпити] «тс.»; — бр. [вом- 
піць]\—запозичення з польської мови; п. 
\УЗІріс «сумніватися» походить з давні¬ 
шого уфіьрііі, де уф- було префіксом, 
що відповідає укр. у- в утори (пор. п. 
\у^іог «тс.»), а -іьр- коренем, що відпо¬ 
відає укр. -теп- у дотеп, недотепа.— 
РісЬЬагсИ 112; ЗСБМ II 191; Вгйскпег 
605.— Див. ще дотеп, тіпати, у-. 

вон «геть (переважно вигук для від¬ 
гону собак); [назовні ВеУг]», зовні; — 
р. бр. вон «геть», др. вш'ь «назовні», п. ст. 
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нл. \уеп, ч. уєп, слц. уоп, вл. тзп «тс.», 
болг. вш «геть, назовні», вшка «на¬ 
зовні», схв. ван «геть», слн. уеп «тс.», 
стел, війті «зовні, назовні»; — псл. утять 
«зовні, назовні»; — очевидно, спорід¬ 
нене з дінд. уапаш «ліс»; пор. семантичну 
паралель у лит. Іайказ «поле» — Іаик 
«геть», Іаикаїї «назовні, на двір»; менш 
переконливе зіставлення (Тгаиітапп 
360) з прус. \уіппа «назовні».— Шанский 
ЗСРЯ І 3, 158; Фасмер І 348; ЗСБМ II 
192; БЕР І 207; 5кок III 564; 2иЬаіу 
51. а сі. II 196—198. 

вона, вонй, воно — див. він. 
[вонечник] (бот.) «шавлія липка, 5а1- 

уіа §1и1іпоза Ь.»; — похідне утворення 
від воняти «видавати запах», про що 
свідчать і інші назви цієї рослини ка¬ 
дило, медунйця.— Див. ще воняти. 

[вонйгаї (бот.) «горобина, ЗогЬиз аи- 
сирагіа Саегіп.» Я, [вонега] «тс.» Я; — 
суфіксальне утворення від воняти; назва 
зумовлена своєрідним запахом цвіту 
горобини, яка ще називається [емер- 
дяк].— Див. ще воняти. 

Воніфатій, Боніфатій, Боніфат, ст. 
Бонифацій «Добротворець», з еллинска 
Вонифатій (1627); — р. Вонифатий, Во- 
нифат, Бонифатий, Бонифат, бр. Ба- 
ніфат, Баніхват, Баніфацьій, Ваніфа- 
цьій, п. Вопіїасу, ч. слц. Вопііас, болг. 
Бонифаций, слн. Вопііасі], стел. Еоми- 
флтг, Еоиифли'ьтии; — через церковно¬ 
слов’янське посередництво запозичено 
в східнослов’янські мови з грецької 
і через польське посередництво з ла¬ 
тинської; гр. Воуіфатюе, Воукраутюс; 
походить від лат. Вопіїаііиз (Вопіїасіиз), 
утвореного з основ прикметника Ьопиз 
«добрий» та іменника Іасієз «образ, об¬ 
личчя» (або їаішп «доля» чи дієслова 
Іасіо «роблю»).— Беринда 187; Петров- 
ский 64 , 80; Илчев 83. 

[вонкаї «зовні, назовні»; — р. [воя¬ 
ки] «геть», бр. вонкі «назовні», м. [воя¬ 
ки] «надвір»; — утворено з прислівника 
вон і частки -ка, тієї самої, що і в нйнь- 
ка, т$тка, [внука], спорідненої з дінд. 
каш (частка узагальнення), ав. ка «тс.», 
лит. ст. -ка- (вказівна частка), гр. ха, 
хеу, можливо, також псл. кь(п), укр. 
к.— Фасмер І 348, II 147; ЗСБМ її 192; 
Е55Л 51. £г. І 316—318.— Див. ще вон. 



воняк ворй 

[воняк] (орн.) «одуд, Ирира ерорз» 
Я;—похідне утворення від воняти; 
назва зумовлена різко неприємним за¬ 
пахом м’яса одуда і його неохайного 
гнізда.— БСЗ 43, 665—666.— Див. ще 
воняти. 

воняти, [воніти] «приємно пахнути» 
Ж, вонючка (бот.) «хрінниця смердюча, 
Берісііїші гисіегаїе Б.», [вбня, вонь, вон- 
лйвийІ, [вднний] «ароматичний» Пі, во¬ 
щачий, [вонькйй] Я; — р. вонять, бр. 
[ванець], п. \мопіес «пахнути», ч. уопеіі, 
слц. уопаї, вл. \уоП]‘єс, нл. \Уопіаз 
«тс.», болг. воня «смердіти», схв. єднати 
«пахнути; нюхати», слн. уоп]аІі «пах¬ 
нути», цсл. ес-мити «тс.»; — псл. УОП- 

]аіі, очевидно, похідне від *уоп]а 
(<*оп]'а) «запах»; —споріднене з дінд. 
апііі «дихає», гр. ау&ро? «вітер, подув», 
лат. апітиз. «дух», гот. из-апап «види¬ 
хати», сірл. апаї «дихання»; пор. семан¬ 
тичну паралель в українській мові: 
дух — дйхати і дух «запах», духи «пар¬ 
фуми»; за іншим припущенням (Вгііск- 
пег 2Ї51РІ1 2, 309; МасЬек Е5.ІС 704; 
БЕР І 176), псл. *уоп]а походить від 
гіпотетичного *[у]ос!п]а, яке зіставляє¬ 
ться з лит. йозіі «нюхати» і лат. обог 
«запах».— Шанский ЗСРЯ І 3, 158—159; 
Фасмер І 349; Преобр. 195—96; ЗСБМ 
II 52; $ кок III 615; Рокоту 39. 

[вонятувати] «блювати» Я, [воняти] 
«блювота» Я;—результат контамінації 
слів [вомітувати, воміти] і воняти 
(див.). 

[вонькір, вбнькир] (мати вонькір на 
кого «мати око, наглядати за ким», вонь¬ 
кир підняти на кого «накинутися на кого 
зі злістю» Ж);— неясне. 

вопаланка, вопалка — див. опалати. 
вбпар — див. опар. 
[вопйрі «кажан, УезрегШіо» ВеБ; — 

діалектний варіант назви упир, якою був 
замінений давній етимологічно непро¬ 
зорий слов’янський термін нетопйр (пе- 
іоругь), що означав кажана — незви¬ 
чайне крилате звірятко, активне тільки 
вночі.— Див. ще упйр.— Пор. нето¬ 
пйр. 

[вспйти] «волати, голосно кликати» 
Ж, ВеЛ, ст. вопити (XVIII ст.); — р. 
вопйть, др. вгнати, вопити, ч. йреіі, 

слц. иреі’, болг. вгпйя, схв. сапити, упи¬ 
ти, стел, випити;— псл. угрііі <*ирі- 
іеІ; — споріднене з лит. уарбіІ «бель¬ 
котати», йраз «луна», лтс. йреі «кричати», 
йріз «пугач», дісл. йіг «гірська сова», 
дангл. йї «пугач», двн. йуо «тс.», ав. 
иіуеіші «закликаю»; іє. *иар-, *ир- 
звуконаслідувального походження.— 
Шанский ЗСРЯ І 3, 160; Фасмер І 349— 
350; БЕР І 207—208; 5кок III 565; 
Мартьінов Сл.-герм. взаимод. 190—192; 
Ргаепкеї 1168—1169; Угіез АЕ\У 632. 

вор, ворій — див. вір2. 
[ворбйна, вбріб — див. горобйна. 
[ворвань! «жир з морських тварин»;— 

р. бр. ворвань «тс.», др. ворвонь «вид тва¬ 
рин», п. [\уаг\У0І] «ворвань», ч. слц. уог- 
уап «кашалот»; — запозичення з скан¬ 
дінавських мов; дшв. пагЬуаІ «нарвал», 
шв. дат. пагуаі «тс.» походять від дісл. 
паЬуаІг «вид китів» (букв, «трупний 
кит»), утвореного з основ іменників 
паг «труп», спорідненого з гот. паиз, 
стел, мйвь «тс.», лтс. пауе «смерть», і 
Ьуаіг «кит», спорідненого з двн. (Ь)\уа1, 
нвн. \Уа1(їізс1і) «тс.», можливо, також 
лат. 5^иа1^^5 «велика морська риба», 
прус, каїіз «сом»; давньоісландська наз¬ 
ва зумовлена, очевидно, чорно-білим за¬ 
барвленням цієї тварини.— Шанский 
ЗСРЯ І 3, 163; Фасмер І 351; ЗСБМ 
II 196;Угіез АЕ\У404; іоЬаппеззоп 684, 
812—813.— Пор. вбрвіль. 

[вбрвіль, род. в. ворволя] «пухир на 
шкірі» Ж; — неясне; можливо, спорід¬ 
нене з бр. [варвбль], п. [\\щпуо1] «вор¬ 
вань»; значення «пухир на шкірі» з 
«ворвань» («риб’ячий жир») могло роз¬ 
винутись через проміжне значення 
«гнійник». 

[ворролйнець] «вид драгляків (ме¬ 
дуз), КЬігорЬуза» Ж; — назва утворена 
від [вбрвіль] «пухир»; пор. німецьку на¬ 
зву ХУиггеІЬІазеп^иаІе, утворену з ос¬ 
нов іменників ХУиггеї «корінь», Віазе 
«пухир», <3иа1е «медуза».— Див. ще вбр¬ 
віль. 

[ворйі «балакай»: [є, ворй!\ «що там 
говорити 1 що з тобою говорити! нічого 
про це говорити!» Ме, [ворйнося] «говори 
ти» Мо (очевидно, з *вори-но сі «говори- 
но собі»); — можна думати, що це усі¬ 
чена форма наказового способу говори, 
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ворйна ворог 

але не виключається й те, що це скосте¬ 
ніла форма праслов’янського дієслова 
*уогі!і «говорити, бурчати, галасувати», 
спорідненого з псл. *уьгаіі/*уьгеіі «го¬ 
ворити, шептати», укр. ворчати, [вбрка- 

■ти] «бурчати», воркотати, верещати, р. 
■врать «брехати», п. мтгатуа «шум, крик, 
гармидер», мгаазк «крик, гамір, галас», 
болг. врява «шум; [слово, говір]»; усі 
ці слова могли мати початок у звукона¬ 
слідувальному іє. *и(е)ге- «говорити». — 
БЕР І 193.— Пор. говорити. 

ворйна, ворйння, вор'я, воряка, воря- 
нок — див. вір1, 

[ворїдчик] «обнесений огорожею квіт¬ 
ник біля хати» Па; — очевидно, резуль¬ 
тат контамінації слів горідчик «тс.» (по¬ 
хідне від город) і вір'я «огорожа з жер¬ 
дин».— Див. ще вір1, город. 

[воркати] «муркотати, воркотати» Ме, 
воркнути «муркнути» СУМ, Г, ворко¬ 
тати, воркотіти, воркувати (про го¬ 
лубів), ворчйти, [ворка] «воркотання, 
бурчання», воркітня, воркота, воркот¬ 
ня «тс.», [воркін] «той, хто воркоче», [вор- 
кбтя] «тс.», воркіт {про кота), [воркута] 
Я «тс.», воркотун, воркун, воркітливий, 
воркотлйвий; — р. ворчать, бр. варка- 
таць, др. вгркати, ворчати, п. \уагсгес 
«бурчати», ч. угкаіі «воркувати», угсеіі 
«бурчати», слц. угсаГ «гарчати», вл. 
\уогсєс «бурчати; квакати», нл. ■'уагсаз 
«бурчати», болг. вряк «жаб’яче квакання», 
м. врека «мекає» (про козу), схв. врчати 
«воркотати, бурчати», слн. угсаіі; — 
псл. *у'Іїка1і, *у’1Тсаіі < *утїкеіеі; — 
споріднене з лит. игкіі «бурчати», иг£- 
2Іі «тс.», лтс. уегкіі «плакати» і, мож¬ 
ливо, лат. игсаге «кричати» (про рись); 
іє. *ц(е)г- (звуконаслідувальне), звід¬ 
ки, можливо, також вереск, ворй, во¬ 
рон.— Шанский ЗСРЯ І 3, 163—164, 
169; Фасмер І 351; Преобр. І 98; МасЬек 
Е$ЛС 700; БЕР І 193; 5кок III 621. 

[воркоч] «коса (волосся)» ВеЛ; — 
р. [воркоч] Фасмер, др. в-ьркочь, воркочь, 
п. \уагкос2, ч. слц. угкос, схв. вркоч 
«чепурун»; — остаточно не з’ясоване; ви¬ 
словлювалась думка (МасЬек Е5іС 700) 
про спорідненість із нвн. \¥ег£ «клоччя», 
пов’язаним з нвн. \Уегк «діло», гр. 
єр-СОУ «тс.», що походять від іє. *иег£- 

«діло; робити»; помилково зіставлялося 
з схв. брк «вус» (Вгйскпег 602), а також 
із нвн. НааггорІ «коса» (Срезн. І 400).— 
Фасмер І 351; $кок III 628; К1и§е—Мііг- 
ка 854. 

воркувати — див. воркати. 
[воркуня] (в.-костолйчка) (іхт.) «мор¬ 

ський півень, летюча риба, Тгі§1а Ьі- 
гишіо (Іисегпа) Б.» Ж; — очевидно, каль¬ 
ка нвн. КпиггЬаЬп букв, «воркітливий 
півень»; ця риба, попадаючи в повітря, 
видає буркотливі звуки (внаслідок тер¬ 
тя зябрових кісток).— К1и§е—Міігка 
385,—-Див. ще воркати. 

[ворнитель] «товариш молодого, боя¬ 
рин» Мо; — запозичення з молдавської 
мови; молд. ворничел (рум. уогпісеї) 
«тс.» пов’язане з вбрник (рум. уогпіс) 
(іст.) «ворник, придворний чин (у Мол¬ 
давії); сільський староста», запозиченим 
Із слов’янських мов,— пор. цсл. др. 
двормикт» (назва посади), укр. [двірнйк] 
«комендант замку; староста» Ж- — 
СДЕЛМ 78; БІЖМ 941.— Див. ще двір. 

ворог «недруг; [злодій] Ж», [вбріг], 
ворожба «ворожнеча; вороги Пі», [во- 
рожнета], ворожнеча, ворожня «вороги» 
Пі, ворожий, [ворожнячий] Я, ворогу¬ 
вати; — р. заст. і розм. ворог, бр. вбраг, 
др. ворог-5, п. угго£ «ворог; доля», ч. слц. 
угаЬ «убивця», вл. заст. \угоЬ, болг. 
враг «ворог», м. враг «чорт, диявол; во¬ 
рог; хитрун», схв. враг «чорт, диявол», 
слн. \гщ «тс.», стел, враг-к «ворог; дия¬ 
вол»; — ПСЛ. *УОГ£Т> «ворог, лиходій», 
давніше, мабуть, «вигнанець, відкину¬ 
тий», пов’язане чергуванням голосних з 
*уьГ£аіі «кидати»; — споріднене з лит. 
уаг£аз «горе, біда, злидні», уаг§іі «тер¬ 
піти», уег§аз «раб», лтс. уаг§з «слабкий, 
марний, злиденний», уаг£І «сохнути, 
марніти», прус. \уаг£з «лихий, злий», 
далі, можливо, з гот. \угікап «пересліду¬ 
вати», \угакз «переслідувач», лат. иг^ео 
«тисну, жену»; іє. *иг§-, що лежить в 
основі цих слів, означало, очевидно, 
«переслідувати, кидати, мучити»; дум¬ 
ка про запозичення з германських мов 
(МасЬек Е5іб 698) малопереконлива.— 
Шанский ЗСРЯ І 3, 164—165; Трубачев 
Терм, родства 164—165; Фасмер І 352; 
ЗСБМ II 194—195; Вгйскпег 632; БЕР І 

426 



ворожити воронець 

178-179; 5кок III 617; Кисіпіскі Ргазі. 
II 106; Тгаиітапп 342; \Уа1сІе—Ноігп. 
II 839; Реізі 573; Рокогпу 1181.— Пор. 
вергати, ворожити. 

ворожити, ворожба, [ворожІ «ворож¬ 
бит» ВеЛ, [ворожбей] «тс.» Я, ворожбйт, 
ворожбйтство, [ворожйль\ «ворожбит» 
ВеЛ, [ворожйля] «ворожка; (ент.) со¬ 
нечко, Соссіпеїіа зеріетрипсіаіа В.» 
ВеЛ, ворожій, ворожка, ворожебний, во¬ 
рожильний;— р. ворожить, бр. варажьщь, 
др. ворожити, п. унюгус «ворожити», 
ч. угагііі «чаклувати», болг. вража 
«чаклую», м. вража «ворожу, чаклую», 
схв. вражати «чаклувати», слн. угагііі 
«шкодити чаклуванням»; — псл. *уог- 
Ші < *уог£І1еі; — загальноприйнятої 
етимології не має; пов’язується у зна¬ 
ченні «чаклувати, спричиняти чаклу¬ 
ванням ЗЛО ворогові» З *УОГ£-Ь «ворог, 
лиходій, зла сила, лихо» (Преобр. І 96— 
97; Горяев 55; Міккоіа АУиЗ 2, 218); 
Існує також думка (Уаіііапі РЕ5 35, 
93—94; МасЬек Е8ЛС 699), що ворожйти 
означало первісно «кинути (жереб)» і 
пов’язане з псл. *уєг£іі, укр. верга¬ 
ти.— Шанский ЗСРЯ І 3, 165—166; 
Фасмер — Трубачев І 353; ЗСБМ II 57— 
58; БЕР І 179—180; 5кок III616.—Пор. 
вергати, ворог. 

[ворожіля] «підземні пагони картоп¬ 
лі; картоплиння» ВеУг, [ворозіля] «тс.» 
ВеУг;—очевидно, похідне утворення 
від основи вороз-(верз-), тієї самої, що 
ї в іменниках (по)вордзка та ін.— Див. 
ще верзтй, вороза. 

[вороза] «мотуз, мотузок, шнурок». 
[ворозка\ «вервечка» Ме, [ворозкйй] 
«грайливий» (про коня) ВеЗн, [поворізка] 
«мотуз» Ж, повороз, поворозка «тс.»; — 
др. поворозг «перетинка», п. ро\угог 
«повороз», нл.. ро\уг)02 «мотуз»; — псл. 
*уоггь, *уогга «мотуз, вірьовка», по¬ 
в’язане чергуванням голосних з *уьГ2Іі 
«в’язати»; — споріднене з лит. уіггіз 
«посторонок», дісл. уіг£ІІ1 «мотуз, ві¬ 
рьовка», уіг£іі11, днн. ушг£і1 «тс.», н. 
щіг§еп «душити, давити»; іє. *иег§Ь-, 
що лежить в їх основі, очевидно, є по¬ 
ширенням індоєвропейського кореня 
*иег- «в’язати».— Вгйскпег 433; БЕР І 
185, 189; Кіи^е—Міігка 869—870; Вй£а 

РР II 658; Угіез АЕ\У 667.— Див. ще 
вір1.— Пор. верзтй. 

ворок «мішок; торбинка для віддав¬ 
лювання сиру», [вор] «великий мішок» 
Бі, ворочок, Іворяк] «мішок для годівлі 
коней» Пі, ворочкуватий; — п. хуогек 
«ворок, мішок»; — псл, *уогькь, су¬ 
фіксальне утворення від уогь «щось 
зв’язане або сплетене, мішок, пліт, ліса, 
огорожа».— Вгйскпег 631.— Див. ще 
вір1. 

ворон (орн.) «крук, Согуиз согах 
Б.», [вбрін, орон ВеНЗн], [воронйна] 
«місце, куди злітаються ворони» Я, 
вороння (зб.), вороняччя «тс.», вороня¬ 
чий; — р. ворон, др. ворона, п. ст. мтоп, 
ч. угап, вл. [утоп], нл. гоп, ст. \угоп, 
болг. м. вран, схв. врйн, слн.. угап, 
стел, врам-к; — псл. *уогпь «крук»; — 
споріднене з лит. уагпаз «ворон», прус, 
угагпіз «тс.», лтс. уагпа «ворона», тох. 
В уггаийа «тс.»; іє. *цег- може бути 
звуконаслідувальним, паралельним до 
кореня *кег-/ког-/кг-, звідки укр. крук, 
крюк, лат. согпїх «ворона» (тут согп- 
може відповідати псл. *уогп- щодо су¬ 
фікса), двн. ЬгаЬап «ворон».— Шанский 
ЗСРЯ І 3, 166; Фасмер І 353; БЕР І 
180; Зкок III 617—618; Таїсіє—Ноїш. 
1275; К1и£е—Міігка 576.— Пор. ворона. 

ворона (орн.) «гава, Согуиз согопе 
Б.», [воронь] «тс.» Л; — р. ворона, бр. 
варона, др. ворона, п. мцопа, каш. [уаг- 
па], ч. слн. угапа, слц. угапа, вл. улгопа, 
болг. м. врана, схв. вр'йна, стел, врй- 
ий; — псл. *уогпа «ворона» виводиться 
від псл. *уогпь «ворон, крук» (з огляду 
на подібність обох птахів і на менший 
розмір ворони остання могла сприйма¬ 
тися як самиця ворона), що спостері¬ 
гається і в інших індоєвропейських мо¬ 
вах: пор. лит. уагпа «ворона», лтс. уЗгпа, 
прус. \уагпе, тох. В утаїща «тс.» (оче¬ 
видно, це балто-слов’янсько-тохарська 
ізоглоса).— Критенко Вступ 522, 546; 
Фасмер—Трубачев І 353; ЗСБМ II 62; 
МасЬек Е8.ІС 698; БЕР 1181; Тгаиітапп 
343.— Див. ще ворон. 

[воронець1] «напій з горілки з ме¬ 
дом»;— неясне. 

воронець2 (бот.) «півонія вузьколис¬ 
та, Раеопіа іепиііоііа Б.; [чернець, Ас- 
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вороний ворбтати 

іаеа Б.!»; — р. воронец «тс.», бр. вара- 
нец «Асіаеа Б.», слц. угапес «тс.»; — 
суфіксальне утворення від прикметника 
вороний; чернець названий так за свій 
чорний колір (пор. ще п. сгегпіес, сгаг- 
пу коггеп, нвн. $сЬ\уагг\уиг2е1 «тс.», 
букв, «чорний корінь»); застосування 
цієї назви до півонії з великими крива¬ 
во-червоними квітами залишається не¬ 
зрозумілим.— МасЬек Іш. Г08І1. 44. 

вороний «кольору воронячого крила, 
чорний з металевим полиском», воронець 
«кінь вороної масті», воронько «тс.», [во- 
ронйло] «сіль для воронування» Ж, бо¬ 
ронувати «чорнити метал»; — р. воро- 
нбй, бр. варани, др. вороньш, п. и/гопу, 
ч. слц. угапу, болг. м. вран, схв. вран, 
слн. угап, угап]і, цсл. врдгіьж «тс.»; — 
псл. *уогпь(]'ь) «тс.», утворене від *УОГПЬ 
«ворон» за подібністю до його кольору.— 
Шанский ЗСРЯ І 3, 167; Фасмер І 354; 
БЕР І 180.— Див. ще ворон. 

ворбнка «[чіп, затичка Г; отвір у боч¬ 
ці, сопілці, свистку Ме]; (нове, з рос.) 
вирва, яма від вибуху»; — р. ворбнка 
«лійка; яма конічної форми», бр. варбнка 
«яма конічної форми», п. \угопа «отвір, 
дірка», ч. угапа «тс.», болг. врана «отвір 
у бочці; чіп», схв. врйн> «чіп», слн. 
угапі «тс.»; — псл. *уогпа, що означало, 
очевидно, «колодка, чіп»; — поза сло¬ 
в’янськими мовами певні відповідності 
спостерігаються тільки в лтс. уагпа 
«колода з жолобками для виття вірьов¬ 
ки»; зіставляється також з алб. уагге 
«рана», дінд. угапаЬ, угапаш «тс.»; мож¬ 
ливо, того ж походження, що й вір «жер¬ 
дяна загорода», отвір, ворок «мішок».— 
Шанский ЗСРЯ І 3, 167; Фасмер І 354; 
Преобр. І 97; ЗСБМ II 63; МасЬек Е5ЛС 
698; БЕРІ 181; 5кок III 618.—Див. 
ще вір1, ворон. 

[воронячка (чорна)] (бот.) «водянка 
чорна, Ешреігиш пі^гит Б.» Ж; — р. 
воронйка, [воронйцаі «тс.»; — очевидно, 
пов’язане з ворона на підставі чорного 
кольору ягід (пор. н. КгаЬепЬееге «тс.», 
букв, «вороняча ягода»).— Вісюліна— 
Клоков 197.— Див. ще ворона. 

[вороньбк] «давній сорт яблук, ві¬ 
домий на Україні, названий німцями 
бордорфським» Я; — неясне. 

воропай1 (епітет чоловіка або моло¬ 
дого в народній поезії); —бр. [варапай] 
«епітет молодого; коровай»; — утворено 
від др. воропТ) «напад», що відбиває 
стародавній звичай викрадання (уми¬ 
кання) дівчини; — псл. *уогрь «напад» 
має відповідності у гот. \уаїграп «кидати», 
двн. \уег!ап, нвн. шегїеп «тс.», дісл. уагр 
«закидання сітки», ісл. уагра «кидати»; 
зближення Потебні З ЛТС. Vегре]5 «пря¬ 
дильник» (у Карського, РФВ 49, 18) 
викликає сумнів у першу чергу з се¬ 
мантичного погляду.— Фасмер І 354; 
Преобр. І 97; ЗСБМ 11^59; 

[воропай2! «буркотун»; — очевидно, 
результат семантичного зближення воро¬ 
пай1 (епітет чоловіка) і вбркати (див.). 

[ворбський] «зайвий; набридливий» 
Ж; — давніше *ворожський, суфіксаль¬ 
не утворення від ворог, що спочатку оз¬ 
начало «ворожий, противний, несприят¬ 
ливий».— Див. ще ворог. 

вброт, воротйло, воротій, вороття — 
див. вертіти. 

ворота, [ворітенний] «охоронник во¬ 
ріт» Ж, ворітник «тс.», ворітниця «одна 
з двох половин воріт; ворітний стовп», 
ворітня «тс.», [воріття] «ворота, місце 
при воротах», ворітця «хвіртка» СУМ, Г, 
воротар, воротнйк, [ворбтниця] «по¬ 
ріг під воротами Я; ворота, плетені з 
пруття», ворітний, вордтній, підворіт¬ 
тя, підворітний; — р. ворота, бр. ва- 
ротьі, др. ворота, п. вл. нл. \угоіа, 
ч. угаіа, слц. угаіа, болг. врата «две¬ 
рі», м. врата «тс.», схв. врата, слн. 
угаіа «двері; ворота», стел, вр<*тй; — 
псл. *уогіа, мн. від *уогіо, пов’язаного 
з дієсловом *уєг-іі «запирати» і іменни¬ 
ком уогь «огорожа»; — споріднене з лит. 
уагіаі (мн.) «ворота», лтс. уагіі «тс.», 
прус, мгагіо «двері», дангл. 'їчеогб, иогд 
«загорожа будинку, двір, вулиця», алб. 
уаіЬе «загорожа; двір; обора, кошара», 
тох. В \уагіо, шагіо- «сад, гай», дінд. 
У2*іі- «тин, загорожа».— Шанский ЗСРЯ 
І 3, 168; Фасмер І 354—355; Преобр. І 
97—98; ЗСБМ II 64; МасЬек Е5.ІС 699; 
БЕР 1182; 5кок III 619; Ргаепкеї 1204.— 
Див. ще верея, вір1. 

[ворбтатиІ «обрушувати зерно в сту¬ 
пі»; — неясне.— Пор. борбтати. 
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воротич ворюга 

[воротич] (бот.) «пижмо, Тапасеїиш 
уи1§аге Ь. (СЬгузапіЬетиш уиі^аге)» 
Ж, іворотиш, наворотень, наворотиш, 
наворотиня, наворотник, навороток, 
привертень, приворіт, приворотень] «тс.» 
Мак; — п. шгоіусг (з укр. або з ч.)( 
рГ2е\угоіпік, ч. [угаїіс, угаіеска, угаіес- 
пік, угаііска, угаіпіска], ст. угаіус, 
слц. угаііс, болг. [вратйка, вратйга, 
вгртйка, вратлйга], схв. вратйка, по- 
вратич; — похідні утворення від вер¬ 
тати, псл. *уогШі; назва зумовлена 
приписуваною цій рослині в давнину 
властивістю допомагати щасливому по¬ 
верненню додому подорожніх; недостат¬ 
ньо обгрунтована думка (Вшскпег 633; 
БЕР І 182) про зв’язок цієї назви із здат¬ 
ністю пижма «повертати дівоцтво» (свої¬ 
ми абортивними властивостями).— Ма- 
сЬекЛт. Г05І1. 246—247, 5кок III619.— 
Див. ще вертіти, на1, при. 

ворох «купа, зокрема невіяного зер¬ 
на; [неспокійна юрба; неспокій, інтри¬ 
га Ж)», [ворохібини] «заколот», [ворохіб- 
ництво, ворохібня] «тс.», [ворохібник] 
«заколотник», ворохобник «тс.», [воро- 
хоблйвий] «бунтівливий» Ж, ворохобний 
«тс.», ворохобити «ворушити; бунтува¬ 
ти», ворохобитися «ворушитися; бунту- 
ватися»; — р. ворох «купа зерна, соло¬ 
ми», бр. вбрах «шум, шелест; перево¬ 
рот», п. [\уагсЬ] «сварка, гнів», болг. ерах 
«снопи, розстелені для молотьби», вгрха 
«молочу», м. врав «купа снопів на току», 
схв. врша/ «шар (ряд) снопів на току; 
молотьба, час молотьби», слн. угШі 
«молотити зерно худобою», угза) «ворох 
(збіжжя для молотьби)», стел, врл^ж 
«ворох»; — псл. *уогхт> «купа хліба (для 
обмолоту)»; — споріднене з лтс. уагзтз 
«хліб, розстелений для обмолоту», лат. 
уєгго «волочу, мету», хет. ііагз-, уагзца 
«обривати, збирати врожай», двн. \уєг- 
гап «плутати».— Шанский ЗСРЯ 1 З, 
168—169; Фасмер І 355; ЗСБМ II 196; 
БЕР І 182 -183, 213; РгіебгісЬ НШ 
246.— Пор. ворухнути. 

ворохобити, ворохобитися — див. вб- 
рох. 

ворочати — див. вертіти, 
ворс, ворса, ворсина, ворсбвка, вор¬ 

сувальник, ворсувальня, [ворсянка] (бот.) 
«чортополох, Оірзасиз Іиііопит Мііі.» 

Пі, ворсинчастий, ворсистий, ворсуваль¬ 
ний, ворсуватий, ворсяний, ворсити, вор¬ 
сувати; — р. ворс, ворса, бр. ворс; — 
запозичення з іранських мов; ав. уа- 
гоза «волосся», сперс. уагз, перс,- §агз 
«тс.» споріднені з псл. *уо1зь, укр. во¬ 
лос; неправильно зіставлялося з лит. 
уагза «пасмо вовни, волосся» (Мікі. 
Е\У 384), яке тепер саме розглядається 
(Ргаепкеї 1202) як похідне від бр. [вор¬ 
са] «вовна» (первісно, мабуть, «ворса»).— 
Шанский ЗСРЯ І 3, 169; Фасмер І 355— 
356; Преобр. І 98; Зализняк ВСЯ VI 
41; ЗСБМ II 196.— Див. ще волос. 

[ворсббитися] «борсатися, соватися, 
пручатися» Я; — очевидно, результат 
контамінації дієслів ворохобитися «во¬ 
рушитися; бунтуватися» і борсатися.— 
Див. ще борсатися, ворох. 

ворухнути, ворушйти, [ворбиіити\ 
ВеБ, ворушня, [вор^шало] «палиця, якою 
ворушать солому в печі» Мо, [воруиійло] 
«підойма, важіль», [воруихйльник) «збу¬ 
джувальний» Я, ворухкйй, ворухлйвий, 
ворушкий, ворушлйвий, [ворушйльний] 
«збуджувальний» Я, зворушити, звору¬ 
шення, зворушливий, заворушення, [не- 
ворушкййУ, — р. ворохнуть, ворошйть, 
бр. варухнуць, варушьщь; — результат 
контамінації слів ворох «купа невіяного 
зерна» (ворошйти «віяти зерно, підки¬ 
даючи його лопатою»?) і рухати, руши¬ 
ти.— Булаховський НЗ КДУ У/1, 92; 
ЗСБМ II 67—68. — Див. ще ворох, рух. 

Іворчун] (бот.) «буркун аптечний, 
МеШоіиз оІПсіпаІІз Оезг.» Мак; — по¬ 
в’язане з [ворчати]; результат заміни 
назви буркун гаданим його синонімом 
за аналогією до співвідношення синоні¬ 
мічних дієслів бурчати — [ворчати].— 
Див. ще вбркати.— Пор. буркун. 

[ворюгаї «злодій» Ж, [ворягаі «зло¬ 
дій, шахрай Я, Пі; ворог Ж», [воряк] 
Ж, [вор] «злодій» Бі, [вір] «тс.» Бі, [во- 
рйця] «злодійка» Я, [воровкуватий] Я; — 
очевидно, запозичене з російської мови 
не раніше XVI ст.; р. вор, воряга зі¬ 
ставляється з еру, врать, пов’язаним, 
можливо, з псл. *уьгаіі «плести» з даль¬ 
шим розвитком семантики «плести — го¬ 
ворити дурниці»; пор. І р. воровекбй «об¬ 
лудний, злодійський»; порівнювання з п. 
\уог «мішок» (Брандт РФВ 25, 214) не- 

429 



ворябка вочеміню 

переконливе; малоймовірне припущення 
про запозичення цього слова з уйг. о^гу 
«злодій», тур. о|ги «шахрай, негідник» 
(ОотЬосг 109) або з фін. у аг аз «злодій» 
(Міккоіа ВегііЬг. 104).— Шанский ЗСРЯ 
І 3, 162—163; Фасмер—Трубачев І 350, 
361. 

ворябка — див. орябок. 
восельник, восельниця — див. гу¬ 

сениця. 
восенй — див. осінь, 
восйчина — див. осйка. 
[воскобоїна] (бот.) «золотушник зви¬ 

чайний, 5о1іс1а§о уіг§аигеа Б.», [воско- 
бдйна] «тс.» Ж; — пов’язане з [воскобої¬ 
ни] «вощина, яка залишається після топ¬ 
лення воску»; назва походить, мабуть, 
від того, що квітки та листя цієї рослини 
дають жовту фарбу; крім того, це медо¬ 
нос.— Вісюліна—Клоков 323; Нейштадт 
545.— Див. ще бити1, віск. 

[восковйця] «перетинка у пташиному 
дзьобі; мозолиста шкіра» Ж; — похідне 
утворення від віск; назва зумовлена зов¬ 
нішньою подібністю: в першому випад¬ 
ку — за кольором, у другому — за фор¬ 
мою (мозолиста шкіра — як вощина у 
вулику).— Див. ще віск. 

воскресати, воскреснути, воскрешйти, 
воскресйти, [воскрес] «воскресіння», \во- 
скрес] «життя» Ж, воскрес ення, [воскре- 
сйтель] Ж, воскресіння, воскрес енський 
Ж» воскреслий, [воскресиий], ст. воскре¬ 
шати (XVII ст.); — р. воскресать, бр. 
уваскрасаць, др. вгскрЬсити, вгскрЬша- 
тщ — запозичення з церковнослов’ян¬ 
ської мови; цсл. стел. Егсирксдти, втьс- 
кр'Ьсити, споріднене з др. крЬсь «сон¬ 
цестояння», др. крЬсити «воскресити», 
р. [крес] «оживлення», п. [кггезіс] «ожив¬ 
ляти», ч. кгізШ «тс.», ст. угкгезпйІІ, слц. 
кгіезії, болг. вьзкрісвам, схв. ускрв 
«воскресіння», ускршавати «воскресати, 
воскрешати», слн. кгезііі зе «сяяти; 
оживляти» (псл. кгез-<*кгерз-<*кго- 
ірз-), далі, мабуть, з кріпити, лит. кгаі- 
руіі «викривляти», кгеїріі «направля¬ 
ти».— Шанский ЗСРЯ І 3, 171; НоІиЬ— 
Кор. 191; МасЬек Е5іЄ 242; БЕР І 203; 
Ргаепкеї 292; \УаМе—Ноїгп. II 293.— 
Див. ще кріпити.— Пор. креснути, 

восміл, восмеловаті, восьміловаті — 
ДИВ. ОСМІЛ. 
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Івостікати] «шмагати різками, кара¬ 
ти» Ж, [востіхати Ж, востягати ВеБ, 
воздіУати ВеБ] «тс.»; — не зовсім ясне; 
можливо, результат видозміни запозиче¬ 
ного п. \У5сщ£ас «гамувати, приборку¬ 
вати; притримувати; (рідк.) заохочувати», 
похідного від сіадгщс «тягти».— Див. ще 
тягти. 

воеца — див. васець. 
восьма ка, восьмерйк, восьмеричний, 

восьмернйй, восьмеро, восьмерувати, 
восьм етики, восьмий, восьмйна, восьму- 
ха, восьмушка — див. вісім. 

[восьтильбзний, восьтильостий] «ота¬ 
кий дуже великий» Ж; — складне сло¬ 
во, утворене з вказівної частки вось «ось», 
яка складається з займенникових еле¬ 
ментів во і сь з вказівною семантикою, 
та кількісного прислівника тіль (мож¬ 
ливо, в польській формі Іуіе) «стільки» 
за допомогою суфікса -озн- з властивою 
йому вказівкою на збільшену ознаку 
предмета чи явища.— Див. ще авб, сей, 
тільки. 

вотбса, вотісник— див. отоса, 
вотум, вотувати, ст. вотум «голос», 

вотовати «подавати голос, голосувати» 
(XVI ст.); — р. бр. схв. вотум, п. \уо- 
іиш, ч. уоіит, слц. убіит, болг. вот; — 
запозичено з латинської мови, можливо, 
через польське посередництво; лат. уо- 
ішп (<*уоуєіош) «жертва, урочиста 
обіцянка, бажання, воля, прагнення» 
споріднене з дінд. уа^Ьаі- «обітник, 
молільник», оЬаіє «він хвалить, славить», 
ав. ао£- (ао]аііе, аохіа, ао^осіа) «оголо¬ 
шувати, казати, говорити», дангл. ^уО- 
§іап «свататися, бажати», вірм. §о§ «ка¬ 
жу».— Тимч. 317; Шанский ЗСРЯ І З, 
178—179; Бульїка 69; КораІішЖІ 1049; 
Вгйскпег 531; Шаібе—Ноїт. II 837. 

вотчина, вотчинник, вотчинний; — 
бр. вотчина, болг. вдтчина; — очевид¬ 
но, запозичення з російської мови; р. 
вотчина походить від др. отьчина «бать¬ 
ківщина», що, як і ч. слц. оісіпа, вл. 
уюісіпа, зводиться до псл. оіьсь < ^Ії- 
коз «батько».— Шанский ЗСРЯ І З, 
179; ОоІоЬко 2Ї51РН 3, 87; Vаі11апі Сг. 
сошр. І 127.— Див. ще отець. 

[вочеміню! «вмить» ВеЛ; — запози¬ 
чення з польської мови; п. [мюсгутіпіи] 
«тс.» є результатом злиття виразу \у 



воша впатрен 

осгу т§піепіи «в мигу очей», паралель¬ 
ного до вживаного тепер \у ока т§піе- 
піи «в мигу ока».— Див. ще миг, 
око, у1. 

воша, [вош, вуш ВеБ, уш Шейк], 
вошва, [віийця] «попелиця, АрЬіз Ьгаззі- 
сае» Ж, вошйвець, [вушаль ВеНЗн, ву- 
ишвець Ж, вошовець Я, ушіль ВеНЗн], 
вошивий, [вушйвий Ж» воіикдвий], воши¬ 
віти; — р. вошь, бр. вош, др. вьшь, 
вОШЬ, п. \УЄ52, Ч. УЄ5, СЛЦ. У05, ВЛ. УГО5, 
нл. \уо$, \уез, полаб. уйз, болг. вЬшка, 
м. вошка, схв. в'йш, уш, вйшка, слн. йз, 
стел, вгшь; — псл. уьзь; — спорід¬ 
нене з лит. [уіеуеза] (<*уеіуеза) «пта¬ 
шина воша», изпіз «будяк», лтс. изпе 
«тс.», гот. їгампзап «пожирати, поїдати», 
алб. изЬі «колос», дінд. уаз- «їсти»; іе. 
*из-і-з зіставляється ще з герм. Ійз, 
нвн. Байз (ЗсЬиІге КІ- ЗсЬг. 59; Ма- 

сііек ЕЗЙС 685—686), а також з лит. 
иіе «воша», лтс. иіз «тс.» від основи 
*иіз-із (Преобр. І 99—100; НоІиЬ—Кор. 
413); інші, менш імовірні точки зору 
подано у Фасмера.— Шанский ЗСРЯ 
І 3, 180; Фасмер І 359—360; БЕР І 217; 
Зкок III 550; Бернштейн Очерк 1974, 
274; Ргаепкеї 1247; Тгаиїтапп 336. 

[вошенйця) «гусінь» Мо; — резуль¬ 
тат контамінації слів [восе(ль)ниця\ «гу¬ 
сінь» і воша.— Див. ще воша, гусениця. 

[вошкопруд] «вошйвець», [вошопруд] 
«тс.»; — бр. вашапруд;— складний імен¬ 
ник, утворений на основі словосполу¬ 
чення воші прудити, тобто «знищувати, 
виганяти їх з одягу».— Див. ще воша, 
прудити. 

вошмана — див. очмана. 
[вошолу(в)] «праска» ДзАтл II 228, 

[вошалу, ушулюв] «тс.» тж, [вошолованка] 
«випрасувана сорочка» ЕЗб 2, [воиюло- 
вати] «прасувати» ДзАтл II 228; — за¬ 
позичення з угорської мови; уг. уазаіб 
«праска» є суфіксальним утворенням від 
уаз «залізо», спорідненого з манс. -\ууз 
«тс.», морд. и$]к]а «дріт», фін. уазке- 
«мідь».— МИТЕЗг III 1095; Вагсгі 333. 

вощанка (бот.) «СегіпіЬе Ь.», [вос¬ 
ківка Я, восчатка Мак] «тс.»; — р. восков- 
ник, вощанка, бр. васкдунік, п. \созко\у- 
піса, ч. слц. уозкоука, схв. воска; — 
похідне утворення від віск; назва моти¬ 

вується тим, що ця рослина вкрита вос¬ 
ковою поволокою і має такий вигляд, 
ніби вона зроблена з воску.— Вісю- 
ліна—Клоков 264; ЗСБМ II 72; МасЬек 
Лт. гозії. 189.— Див. ще віск. 

воювати, [воютити] «бешкетувати» 
Ба, воєнізувати, війна, військо, войов- 
нйк, [войсковйк] Ж» [войсковйця] «армія» 
Ж, [вся] «війна» Я, вояк, вояка, вояцтво,. 
воячка, вояччина, військовий, воєнізб- 
ваний, [воївнйй, воїнствуючий\ Ж, войо- 
вйтий, войовничий, довоєнний, завоїс¬ 
тий «войовничий; задерикуватий», за¬ 
войовник, завойбвництво, завойбвний, піс¬ 
лявоєнний, повоєнний, — р. воевать, бр. 
ваяваць, др. воеватися, п. тц'о'й/ас, ч. 
ст. слц. ст. уо] «військо», болг. воювам 
м. во]ува, схв. воіевати, слн. уо]‘еуаіі;— 
псл. *уо]ь «воїн»; — споріднене з вина, 
р. повиноваться, лит. уа^бії «ганяти, пе¬ 
реслідувати», у^іі «тс.», лтс. уа]йі «пе¬ 
реслідувати», двн. ууеісіа «полювання», 
дісл. уеібг «тс.», лат. уепог, -агі «полю¬ 
вати», ірл. Пай «дичина», гр. їєраї «пра¬ 
гну, бажаю», ос. уайьін «скакати, бі¬ 
гати, мчати», ав. уауеііі «гонить, пере¬ 
слідує», дінд. уЄіі «тс.»; Іє. *уеіа-, 
*у!і- «прагнути, домагатися, гнатися».— 
Шанский ЗСРЯ І 3, 141—142; Фасмер І 
334—335; Преобр. І 91; ЗСБМ II 27; 
БЕР І 172; Зкок III 612; НоІиЬ—Кор. 
421; Ргаепкеї 1267.— Пор. вина. 

вояж, вояжер, вояжувати;— р. болг. 
вояж, бр. ваяж, п. \уо]аг; — запозичено 
з французької мови, можливо, через 
польське посередництво; фр. уоуа§е «по¬ 
дорож» походить від лат. уіаіісит «гро¬ 
ші на подорож; провізія для подорожі»,, 
в основі якого лежить уіа «дорога», 
споріднене з дінд. уєіі «іде слідом, пере¬ 
слідує, прагне кудись», уіІаЬ «прямий^ 
простий, прямолінійний», УІІЬІЬ, уїіЬї 
«ряд, вулиця, шлях», псл. *уоіь «воїн», 
укр. війна, воювати.— СІС 126; Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 3, 180; Кораііпзкі 1046; 
Оаигаі 758; \Уа1сіе-Но£т. II 778—779.— 
Див. ще воювати. 

впаки — див. навпакй. 
[впатрен] «спритний, обачний» Ж, 

[впатрінє] «обачність» Ж; — очевидно,, 
видозмінене запозичення з польської 
мови; п. ораіггпу «передбачливий, обач- 
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впелесйтися врем’я 

ний» утворене від етимологічно неясного 
п. раіггус «дивитися», \ураІХ2ус зі§ «вди¬ 
витися», спорідненого з ч. раігііі «ди¬ 
витися; належати», слц. ораігоуаі' «до¬ 
глядати».— Трубачев Зтимология 1965, 
47—51; Вшскпег 399; МасЬек Е5.ІС 
438.— Пор. пантрувати. 

впелесйтися, впелюскатися — див. 
иелюскатися. 

впереміж, впереміжку, упереміж, 
упереміжку; — р. вперемежку, бр. упе- 
рамежку;—прислівник, утворений за 
допомогою прийменника в від дієслів¬ 
ної префіксальної основи перемежувати 
або від незасвідченого іменника *пере- 
міжка чи *переміжок, аналогічного до 
перелісок, перестінок.— Див. ще межа, 
пере-, у1. 

впереміш, вперемішку, упереміш, упе¬ 
ремішку; — р. вперемешку, бр. упера- 
мешку, упярзмешку; — прислівник, утво¬ 
рений за допомогою прийменника в 
від дієслівної префіксальної основи пере¬ 
мішати або від іменника [перемішка].— 
Див. ще мішати, пере-, у1. 

впілйтися — див. п’ялйти. 
впленйчитися — див. пленйця. 
ІвпольнутиІ «впірнути» Ж; —оче¬ 

видно, результат видозміни дієслова 
в пірнути під впливом линути, поли¬ 
нути. 

івпопереначку] «навперемінно, по 
черзі» Ж; — прислівник, утворений від 
префіксальної основи дієслова (по)пере- 
іначити за допомогою суфікса -к- і 
прийменника в.— Див. ще інакший, пе¬ 
ре-, по, у1. 

вправа, вправний, вправлятися; — 
очевидно, нове запозичення з польської 
мови; п. \ургаша «вправність», шрга\упу 
«вправний», \урга\уіас зі§ «вправлятися, 
тренуватися» є похідним від прикмет¬ 
ника рга\уу (з псл. ргау-ь) «належний, 
такий, як слід».— Див. ще правий. 

впридббити, впридобляти — див. 
придоба. 

впрйпуст «вдосталь», упрйпуст «тс.»; - 
похідне утворення від припустйти; 
розвинулось, очевидно, на основі тва¬ 
ринницького виразу годувати вприпуст, 
тобто припускаючи тварин до цілого за¬ 
пасу корму.— Див. ще при, пускати, у1. 

Івпугуватиі «затушковувати, на¬ 
дягати багато важкого одягу» Ж, Ме, 
[впугатися] Ж, [запуганий] Ме; — р. [за- 
пугнуться] «застібнутись»; — неясне; 
можливо, пов’язане з [пуговиця]; в та¬ 
кому разі первісно означало «засті¬ 
бати». 

Вр- — див. ур-. 

[врава] «натовп, орава» Я;—оче¬ 
видно, результат фонетичної видозміни 
форми орава; менш імовірний зв’язок з 
ч. угауа «гамір», первісно «натовп» 
(МасЬек Е5ЛС 702), пор. [гуауаі «на¬ 
товп, гамір».— Див. ще орава.— Пор. 
врява. 

враг, івражба] «ворожнеча» Ж, ера- 
жда, [вражда, вражня, вражнь] «тс.» 
Ж, [враженя] «чортеня», [вражча] «тс.», 
вражий, [вразький], враждати «ворогу¬ 
вати», враждувати; — р. бр. діал. враг, 
др. врагть; — запозичення з церковно¬ 
слов’янської мови; цсл. стел, врдгь, є 
прямим відповідником до др. вороги, 
укр. ворог (див.). 

вражати, враження, вражіння, драж¬ 
ливий, враза, вразити, вразлйвий — див. 
разити. 

Іврацати] «блювати» Ж, Ме, [врацо- 
вйни] «блювотина» Ж; — запозичення з 
польської мови; п. шгасас «блювати; 
вертати» пов’язане з итосіс «вернути», 
спорідненим з укр. вертати, вертіти 
(див.). 

[вред] «чиряк» ВеЛ, ст. вред-ь «веред, 
болячка» (XVII—XVIII ст.); — запози¬ 
чення з чеської або словацької мови; ч. 
уге(1 «нарив, чиряк», слц. угесі «тс.» 
походять від псл. *уегскь «тс.», ЗВІДКИ 

й укр. веред «нарив», вередйтм, вереду¬ 
вати та ін.; пор. р. [вред] «чиряк» , др. 
вр'Ьд-ь «тс.», що походить від стел. 
кр'Ьдж «тс.».— МасЬек Е5ЛС 702.—Див. 
ще вереди. 

ІвременщикІ «чудна, незвичайна лю¬ 
дина, упир» Ж;—похідне утворення 
від [врем’я] «час», очевидно, пов’язане 
з уявленням про появу і зникання такої 
людини через певні проміжки часу.— 
Див. ще врем’я. 

[врем’я] «час», [уремення] «щастя, 
удача», [урем’я], [временнйй] «сприят¬ 
ливий, зручний» Я, \временйти), ст. 
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вретище все- 

вр’Ьмя, время (XIV—XVII ст.); — р. 
время, бр. [време, уреме], др. вр'Ьмя; — 
запозичення з старослов’янської мови; 
стел. врФмд «час» є прямим відповід¬ 
ником до укр. Іверем’я] «погода» (див.). 

вретище «одяг із грубої товстої тка¬ 
нини, убогий одяг»; — р. вретище «тс.», 
др. вретище «мішок, одяг»; — книжне 
запозичення з старослов’янської мо¬ 
ви; стел. вр'Ьтииїтє «мішок» походить 
від тієї самої основи псл. *уег- «засо¬ 
вувати, ховати», що й укр. верета. — 
Вьгленов БЕ 13/3, 258—259.— Див. ще 
верета. 

[врйтний, урйтний] «нелюбий, не¬ 
бажаний, надокучливий» Ж; —запози¬ 
чення з румунської мови; рум. игїі: 
«поганий, неприємний», пов’язане з діє¬ 
словом (а) игі «ненавидіти, мати від¬ 
разу», походить від лат. *Ьоггїге (<Ьог- 
геге, Ьоггезсеге) «стовбурчитися; люту¬ 
вати, жахатися», спорідненого з дінд. 
Ьагзаіб «задубіває, заклякає», Ь^зуаіі 
«тс.».— Vіпсеп2 2; ОІЖМ 910; Ри$сагіи 
170; ЇУаісіе—Ноїт. І 659. 

[врітн] «кипіти, вирувати, клекотіти» 
Ж, ст. врЬти «кипіти» (XVII— 
XVIII ст.);— р. [вреть] «дуже потіти», 
бр. [врзиьі «кипіти», др. врЬти, вьр%ти, 
П. \УГ2Єс, ч. угїіі, слц. угіеі?, болг. вря, 
м. вриє, схв. вр'ети,слн. угеїі.стсл. вкри¬ 
ти «тс.»;— псл. *уьгєіі «тс.», пов’язане 
з уігь «вир», уагіїі «варити»;— спорід¬ 
нене з лит. уігіі «кипіти, варитися», 
уегзте «джерело», лтс. уігі «кипіти, ва¬ 
ритися», прус, ашуегиз «^иварки», тох. 
А Ш'аік «варити»; іє. *цег-/*уог-, *уг- 
«горіти; спалювати».— Фасмер—Труба- 
чев 1362; МасЬек Е5ЛС 702—703; БЕР І 
193; 5кок III 622—624; Ргаепкеї 1263; 
Тгаиітапп 361; Рокоту 1166.— Пор. 
варйти, вир. 

врода, вроджений, вродйни, вродйти, 
вродливець, вродлйвий, вродлйвиця, врод¬ 
ливість, врбдність, вродовйтий — див. 
рід. 

[вроза] «ремінець, яким прив’язують 
бич до бичиська» ВеЛ; — запозичення 
з польської мови; п. [*\угога] «ремінець 
для прив’язування, зв’язування» є пря¬ 
мим відповідником до укр. ворбза(див.). 

28 з*539 

врозтіч, вростич—див. тікати. 
вруно «сходи хлібів», [воруна Па, 

воруніца Л, врунь Л, овруно Л, оврунь 
Л, угруно Л, уруно ЛІ, уруна «тс.», вру¬ 
настий, врунйстий, урунастий, уру¬ 
нистий, врунити, врунитися, вруніти, 
урунити, урунитися, уруніти; — бр. 
[урунь]; — результат не зовсім ясної 
видозміни спільнослов’янської основи 
слова р$но, руна; можливо, виникло на 
грунті прийменникового виразу еь ру¬ 
но.— Див. ще руно. 

вручати — див. рука. 

[вручість] «діловитість, бравість» 
Ж;— очевидно, пов’язане з [вріти] «ки¬ 
піти» (див.). 

[врява] «крик» ВеЗа, [врявк] «тс.» 
ВеЛ, [врявкати, врявчати] «кричати» 
ВеЛ;:|— очевидно, запозичення з поль¬ 
ської або словацької мови; п. мтга^а 
«галас, гамір, шум» споріднене з ч. 
угауа «тс.», слц. угауа «розмова, галас, 
шум», болг. врява «галас», м. врева «га¬ 
лас, гомін, [говірка, розмова]», схв. 
врева «галас, лемент»; —певної етимо¬ 
логії не має; виводиться з іє. *у(е)ге- 
«говорити» (БЕР І 193), припускається 
первісне значення «натовп» (МасЬек 
Е5Л£ 702), польське слово вважається 
запозиченням з чеської мови (Вгііскпег 
633) І т. д.— Пор. врава, рявкати. 

врядй-годй, урядй-годй; — бр. гадьі- 
урадьї; — прислівникове утворення від 
іменників ряд і год з первісним значен¬ 
ням «час періодичних розглядів судових 
справ, укладання угод» І под.— Див. 
ще год, ряд, у1. 

все, всей, всенький — див. весь1. 

все- (перший компонент складних 
слів типу всебічний, всевйдящий, всемо¬ 
гутній, всесйльний); — р. болг. все-, бр. 
усе-, др. вьсе-; — засвоєне з старосло¬ 
в’янської мови; стел, вьсе-в словах типу 
вксєдіогкін, вкседр'кжителк є калькою 
гр. лат— першого компонента грецьких 
складних слів типу яат-аХхт)д «всесиль¬ 
ний», лат-ар%од «всевладний», латто- 
хратсор «вседержитель», що являє собою 
форму середнього роду займенника лад- 
«весь, цілий» (род. в. яаутбд).— БЕР І 
192. 

433 



Всеволод встікатися 

Всеволод, [Сиволод]; — р. Всеволод, 
бр. Усевалад, др. Всеволоди, ч. Узеуо- 
Іосі; — чоловіче ім’я, утворене на схід¬ 
нослов’янському грунті з займенника 
все- та основи дієслова волод-іти.— Див. 
ще володіти, весь1. 

[всезелень] (бот.) «грушанка, Рігоіа 
Ь.» Ж, [всезелен] «тс.; зимолюбка, СЬі- 
шарЬЗІа РигзЬ.» Мак; — ч. гішогеїеп 
«зимолюбка»; — складні слова, утворені 
з основ прислівника все «завжди» і 
прикметника зелений; назви зумовлені 
вічнозеленою природою цих рослин.— 
МасЬек Лпі. гозіі. 176; Словн. бот. 
160; Нейштадт424.—Див. ще весь1, зе¬ 
лений. 

всесвіт; — п. шзгесЬзиіаІ; — зво¬ 
ротне утворення від всесвітній, яке ви¬ 
никло на основі словосполучення весь 
світ; зразком для зворотного утворення 
стала, очевидно, польська форма; пор. 
також ч. слц. уезшіг «всесвіт».— Див. 
ще весь1, світ. 

[всйжюд, усйжгуд, усйжут, сйжгід] 
«торік» ДзАтл II; — результат злит¬ 
тя словосполучення (ви) сьй ж(е) годі) 
(гід); пор. утворене за цією ж моделлю 
слово тйждень від тій же дьнь; спо¬ 
чатку, мабуть, означало «рік тому в цей 
самий час»; виведення від *ві сьсь годі 
(ДзАтл II 259) неточне.— Див. ще год, 
же, сей, у1. 

івсігда] «завжди» Ж, [всігди Ж, усіг- 
дй] «тс.», [всігдйшний Ж, завсігда, за- 
всігдй, завсіди, завсюди, завсідний, по- 
всегда, повсіда Г, Ж]; — р. всегда, бр. 
[всегдьі, всегдьі, усегдьі], зауседьі, зау- 
сягдьі, др. вьсьгда, вьсегда, п. \У52Є£бу, 
болг. всегда, всякого, схв. св'агда, свйг- 
дар, слн. узекбаг, [у$ї§с1аг, узакба]]; — 
псл. *уьзек'ьсіа, уьзесіа, *уьзеЛу. утво¬ 
рені з займенника уьзь, уьзє «весь, ці¬ 
лий» і займенникових компонентів кьба 
^очевидно, спорідненого з лит. касі а 
«коли», дінд. каба, ав. каба «тс.») чи 
простішого ба, який зберігається і в 
р. да «так; та», укр. да; менш імовірне 
зведення (ЗсЬтібІ К2 32, 399; Меіііеі 
М$Ь 13, 29) до виразу *уьхо£о £оба 
«всякого часу», як і когда до *ко§;о §оба, 
тогда до *іо£о §оба.— Шанский ЗСРЯ 
І 3, 197; Фасмер І 362—363; БЕР І 
194.— Див. ще весь1, да1, кий2. 
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всілякий, [вселякий], усілякий, [всі- 
лячинаХ Ж; — р. [вселякий], бр. уся- 
лякі, п. \У52е1акі, ч. слц. У5е1і]аку, вл. 
\у§е1(а)кі; — похідне утворення від зай¬ 
менникової основи вьсель, вьсЬль, псл. 
уьзеїе, пов’язаної з уьзь «весь», тієї 
самої, що і в прислівнику (з)відусіль, та 
суфікса -ак-, того самого, що і в такий, 
двоякий, троякий.— Пор. відусіль, 

всклезь — див. склезь. 
[вспак] «назад, навпроти, навпаки» 

Пі, ст. вспакі (XVI—XVIII ст.); — 
р. [вспак] «навиворіт», п. \узрак «на¬ 
зад»; — утворення з прийменника віз 
і прислівникової основи пак- «назад», 
що є, очевидно, варіантом основи опак- 
«тс.»; можливо, в українську мову за¬ 
позичене з польської.— Вгііскпег 635.— 
Див. ще опак, уз.— Пор. иавпакй. 

[вспйнячки] «повільно» Пі; — оче¬ 
видно, похідне утворення від спиняти¬ 
ся, аналогічне до навсидячки (від сидіти), 
навстоячки (від стояти), навспинячки 
«навшпиньки» (від спинатися).— Див. 
ще зупинити. 

[вспокон] «одвіку» Ж; — р. испокдн, 
бр. спакбн, [успакон]; — похідне утво¬ 
рення від др. поконі «початок» (пор. 
п. [рокоп] «тс.»), яке складається з пре¬ 
фікса по- і кореня кон- «початок» (і 
«кінець»), того самого, що й у словах 
закон, конати, кінець тощо.— Впіскпег 
644.— Див. ще кінець, конати.— Пор. 
споконвіку. 

[вспряник] (бот.) «кмин кінський, 
Зііег ІгіІоЬит 5сор.» Мак; — неясне. 

[встеклинець] (бот.) «молочай, Еи- 
рЬогЬіа ргосега М. В.» Мак; — не зов¬ 
сім ясне; можливо, пов’язане з текти, 
з огляду на сік, подібний до молока, 
що витікає із стебла свіжозрізаної рос¬ 
лини.— Нейштадт 372. 

[встікатися] «казитися, ставати ска¬ 
женим, шаленіти» Ж, [встеклий] «ша¬ 
лений» Ж, [остеклий] «тс.» Ж, івстек- 
лйзна] Ж; — запозичення з польської 
мови; п. шзсіекас зі§ «казитися», як і 
ч. ухіекаїі зе, нл. ст. зсеказ зе «тс.», 
походить від псл. *1ек1і «текти» і пер¬ 
вісно означало «розтікатися, розбурху¬ 
ватися» (про бурхливі води).— Вгйск- 

пег 635; МасЬек 706.— Див. ще 
текти. 



встрих вугай 

[встрих] «вщерть, по вінця» Ме; — 
запозичення з польської мови; у п. 
ш зігусЬ «тс.», пасі зігусЬ «надто», росі 
зІгусЬегп «без верху», іменник зігусЬ 
закріпився замість складнішого зігу- 
сішіес «дощечка, планка для підрівню¬ 
вання сипучих речовин до верхніх країв 
посуду», що походить від н. ЗІгеісЬЬоІг 
«тс.», утвореного з основ дієслова зігеі- 
сіїеп «гладити, дряпати, креслити», спо¬ 
рідненого з лат. зігіп^еге «зривати, дря¬ 
пати», псл. *зігі§іі, укр. стригти, та 
іменника Н0І2 «дерево», спорідненого 
з псл. *ко1ба. уко. колода.— Вгііскпег 
521; 5\У VI 468, 470; К1и§е—Міігка 
757; К1и§е—Обіге 327.— Див. ще 
стригти.— Пор. стрих, стріха, 

всує — див. суєта, 
всупереч — див. перечити, 
всюди, [всяди ВеЛ, всягди ВеЛ, 

всягде Жі. відусюди, звідусюди, зусюди, 
зусюд, [повсюди Ж, повсюдейка Жі, пов¬ 
сюдно, повсюдний, повсюдніти; — р. 
всюду, бр. усюди, др. вьсюду, вьсуду, 
вьсюдЬ, п. \У52§сІ2Іе, ст. \У52§с1у, каш. 
хгі^сіе, ч. слц. узисіе, вл. у/зисіге, нл. 
виду, зисіег, [хузисіуі, болг. навстьде, 
схв. свуда, свйгде, слн. роузбсі," стел, 
вкежд'й;—псл. ^уьздеіи, уьздсіе, по¬ 
хідне від займенника уьзь «весь»; кін¬ 
цеве -би (-сіє), мабуть, того ж похо¬ 
дження, що й кінцева частина в лат. 
с^иап-сіо «коли», прус, із-зіешеп-баи 
«звідси, звідти»; на думку Ільїнського, 
-сій є місцевим відмінком однини іє. 
займенника *с!о, *с1Ьо.— Булаховский 
Трудьі ИРЯ І 206; Шанский ЗСРЯ І З, 
205—206; Фасмер І 364; Ильинский 
Сложн. местоим. 74; Преобр. І 102; 
Вгііскпег 636; МасЬек Е5ЛС 685—686; 
Тгаиїтапп 312.— Див. ще весь1, 

всякий, всячина — див. весь1, 
втиркатися, втиркун —див. тирити, 
[втискун] (ент.) «могильний жук, Ріе- 

гозІісЬиз, з родини жужелиць, СагаЬі- 
йае» Ж; — назва походить, очевидно, 
від втискуватися) (в землю), оскільки 
ці комахи живуть у землі й живляться 
продуктами розкладу органічних ре¬ 
човин.— Див. ще тиснути. 

втілити; — калька цсл. в'ьпл'нтити 
(р. воплотйть, воплощать), яке, в свою 
чергу, є калькою гр. аариоот «тс.», по¬ 

хідного від аар§ «м’ясо, тіло», чи, ско¬ 
ріше, лат. іпсагпаге, утвореного з пре¬ 
фікса іп- «в-» і основи іменника саго 
(род. в. саги із) «м’ясо, тіло». 

втора, [вторак] «другий рій» Ж, івто- 
ровкй] «другі струни на кобзі або банду¬ 
рі» Я, [вторий] Ж, вторинний, вторити 
СУМ, Ж, вторувати, повтор, повтор¬ 
ний, повторйти; — р. втора, втордй 
«другий», бр. утбра, др. втьторіь, 
п. \уіог, болг. втори «другий», м. втор(и), 
стел, вгтефть;—псл. уьіопь <*піогь, 

*пІегь; — споріднене з лит. апігаз 
«другий, інший», лтс. йоігз, прус, ап- 
Іагз, двн. апсіаг, гот. апфаг, ос. аен- 
даер, дінд. апІагаЬ «тс.», іє. *опіог-/ 

*піог-; з другого боку, припускається 
зв’язок з ав. уііага- «далі», дінд. уііа- 
гаш «тс.», уїІагаЬ «той, що веде далі» 
(Фасмер І 364—365).— Шанский ЗСРЯ. 
І 3, 209—210; Преобр. І 101; МасЬек 
Е5.ІС 671—672; БЕР І 197; Младенов 
83; Топоров І 94—95.— Пор. вівторок. 

[вточи, вточі] «в той час, тоді» ВеБ;— 
неясне; можливо, результат стягнення 
виразу [в той ч'ис, в той чіс] «в той час». 

втуз, втузівець; — р. втуз; — нове 
складноскорочене слово, утворене з ви¬ 
разу вищий технічний учбовий заклад 
за зразком рос. втуз (із вьісиїее техни- 
ческое учебное заведение).— Фасмер 1365. 

втупити (очі), потупити; — р. по¬ 
тупить; — не зовсім ясне; пов’язується 
з тупйй, тупик (Преобр., випуск остан¬ 
ній, 18); можливо, споріднене з п. 
хуіаріас, мгіоріс «тс.» (Вгііскпег 570). 

[втяж] «постійно, безперервно, раз 
у раз» ВеБ; —запозичення з польської 
мови; п. хусщ2 «безупинно, безперервно, 
постійно, завжди» утворене з приймен¬ 
ника ш «в» і основи дієслова сщ§пцс 
«тягнути».— Вгііскпег 61.— Див. ще 
тягти, у1. 

вуаль; — р. бр. вуаль, п. мшаї, мгоаі, 
болг. м. воал; — запозичення з фран¬ 
цузької мови; фр. уоііе «вуаль; покри¬ 
вало» походить від лат. уеїшп «вітрило, 
покривало», що задовільної етимології 
не має.— СІС 132; Акуленко 141; Шан¬ 
ский ЗСРЯ 13, 212—213; 51. дууг. оЬсусЬ 
809; Паигаї 755; \Уа1сіе—Ноїш. II 745. 

вугай — див. бугай4. 
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вугіль вугор 

вугіль, вугілля, вугільник, [вугільщик] 
Я, [вугільник} «випалювач вугілля», 
[вугалля], вуглець, вуглик, вуглина, [ву- 
глиско] «місце для вугілля», [вугля, вуг- 
ляк], вугляр, вуглярка «дружина вугіль¬ 
ника; [місце, де випалюють вугілля]», 
[вуглярня], вуглярство, вуглярчук, [ву- 
голйна] «обгоріла, обвугліла балка» Ж, 
[угіль, уголь Ж), угілля, [уголле Ж, угал- 
ля, угілець, углйна, углярство], вугіль¬ 
ний, вуглистий, [углйстий] Ж, вугляний, 
[вугловйй] «вугільний», вуглецевий, зву¬ 
глювати, обвуглювати; — р. уголь, бр. 
вуголь, др. угтьль, п. \уд§іе1, ч. иЬеІ, 
слц. иЬІіе, иЬоГ, вл. ичіЬеІ, нл. [тідеї], 
Ьи§е1, полаб. удсі’еі, болг. вьг-ьл, м. }аг- 
лен, схв. угал, слн. уо§а1, стел, 
жгглк; — псл. *д£]ь; — споріднене з 
лит. ап§1І5 «вугілля», лтс. йо£Іе, прус. 
ап§1і$, перс, апдізі, дінд. ап^агаЬ «тс.»; 
їє. *оп§1-]о-з; допускається зв’язок 
(Фасмер IV 146; БЕР І 201) з вогонь 
(<*о§’ьпь).— Преобр. II 38—39; МасЬек 
ЕЗЛ£ 666; НоІиЬ—Кор. 401; 5кок III 
537; Тгаиішапп 8; Вц§а КК II 210, 509; 
Топоров І 87. 

вуглевод; — р. углевбд, бр. вугля- 
вод, п. \уд§кпуобог, ч. заст. иЬІоуосІап, 
слц. иЬГоуосіап, болг. втьглевбд; — 
складне слово, утворене з коренів слів 
вугл(ець) і вбд(ень), оскільки ці еле¬ 
менти входять до відповідних органіч¬ 
них сполук.— Див. ще водень, вугіль. 

[вуглова] «капиця ціпа» Ж, [углдва, 
вуголов, глова Ж] «тс.»; —неясне; мож¬ 
ливо, пов’язане з вугол, оскільки капи¬ 
ця утворює кут між билом і ціпилном; 
фонетична тотожність форми вуголов з 
назвою «частина вуздечки, що знахо¬ 
диться на голові» робить можливим 
припущення про зв’язок з голова, 
п. §їо\уа. 

вугнати, вугнавець, вугнавий, вуг- 
навка, вугноватий, вугнотавий, вугно- 
тати —див. гугнявий. 

[вугол] «ріг, кут», [вуглйї «вид візе¬ 
рунка на великодніх крашанках» Я, 
[вуглб] «кутовий зв’язок дерева в будів¬ 
лі», [вугблля] «роги (вулиць)» Я, [углйна] 
«кут» Ж, [угло.І «тс.» Ж, [угловець] (тех.) 
Ж» угбл (заст.), [угбльник], вугластий, 
[углйстий Ж, вугловйй, угбльний Ж, 
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приугловатий Ж]; — р. у гол, бр. вугал, 
др. уг-ьл-ь, угол-ь, п. \у§§іеї, ч. йЬеІ, 
слц. иЬої, вл. пиЬеІ, нл. [\уц£е1], Ьи§еї, 
болг. ьг-ьл, схв. угао, слн. уо^еі, стел, 
жг'ьл'ь; — псл. *д£ь1ь; —споріднене з 
лат. аП£и1ик «кут», вірм. ап£іип «тс.», 
ав. ап^изіа- «палець», дінд. агі§аш «кін¬ 
цівка, частина тіла», аіі§йНЬ «палець», 
агі^йгіЬ «тс.»; іє. *ап§- «гнути»; інший 
варіант основи —іє. *опк- «гнути, зі¬ 
гнутий», від якого походить дінд. апсаіі 
«згинає», апкаЬ «вигин, закрут», ав. 
ахпаЬ «повід, уздечка», гр. аукау 
«згин, суглоб, лікоть», а’ухбЯое «кри¬ 
виш?, дангл. ап§а «гак для риби, колюч¬ 
ка», двн. ап§о-, ап§и1- «гачок», лат. 
апсиз, ипсиз «викривлений», с.-цсл. 
жкотт, «гак».— Фасмер IV 145; Преобр. 
випуск останній 38; Вгііскпег 609; Ма¬ 
сЬек Е5ЛС 666; НоІиЬ—Кор. 401; 5кок 
III 536—537; Тгаиішапп 9; ЧУаІсіе— 
Но&п. І 46, 48—49; К1и§е—Міігка 22; 
Джаукян 94, 238. 

вугор1 (іхт.) «Ап§иі11а ап^иіііа Б.», 
вугреня, вугриця «черв’як круглої фор¬ 
ми», вугровий; — р. угорь, бр. вугор, 
др. угтьрь, угорь, п. шд^огг, ч. йЬог, слц. 
йЬог, вл. тіЬої4, нл. [тщог], Ьи§ог, схв. 
ргор, слн. о§ог, стел, жгрь, жгоришть;— 
псл. *д§гь; — споріднене з лит. ип§ц- 
гуз (<*ап§игуз) «вугор», прус. ап§иг£і$, 
лат. ап^иіііа «тс.»; далі з вуж, лит. 
ап§із «змія», прус. ап§І5, лат. ап§иіз 
«тс.», двн. ипс «вуж».— Фасмер IV 146; 
Преобр. II 38—39; Вгііскпег 609; Ма¬ 
сЬек Е5ЛС 667; БЕР І 201; 5кок III 
537; Ргаепкеї 10; Мозгупзкї Р2Л Р 304; 
Тгаиішапп 8; Топоров І 88; Егпоиі— 
Меіііеі І 60; Таїсіє—Ноїш. І 48; Ргізк 
І 725.— Див. ще вуж. 

вугор2 «прищ», [вугар] «гедзь; ли¬ 
чинка» ВеБ, ІвугракІ «гуля від укусу 
гедзя» Ж, [горак Ме, бгар Г, Ж, уграк 
ЖІ «тс.», вугруватий, [угрбватий, ву- 
грястий ЯІ; — р- уеорь, бр. вугор, 
п. ^§г, ч. иЬег, слц. иЬог, вл. УшЬга, 
нл. Ьи§ег, болг. втьгарец «личинка, чер¬ 
в’як», схв. угркктс.», слн. о§гс «вугор»;— 
псл. *9§г,ь; — споріднене з ф^гь «вугор1», 
дгь «вуж», лит. апкзіага «вугор», сх.- 
лит. іпкзіігаз «тс.», двн. ап§аг «хлібний 
черв’як» (<*ап§га-), нвн. Еп§егПп§ 



вугрин вужачка 

«личинка»; очевидно, іє. *ап§ДЬ)і- з 
первісним значенням «черв’як (що во¬ 
диться під шкірою)».— Фасмер IV 146— 
147; Преобр. випуск останній 39; Ма- 
сЬек Е5ЛС 666—667; 5кок III 538; 
Тгаиішапп 8; К1и§е—Міігка 166; Роког- 
пу 43—44. Пор. вугор1, вуж. 

[вугрин] (ент.) «золотий жук, Сеіо- 
піа аигаіа Б.»; — неясне; можливо, по¬ 
в’язане з етнонімом угрин. 

вудвуд, вудвйд, вудвод, вудвудок, вуд- 
вудя, вудвутка, вудід, вудкало, вуд¬ 
ко, вудод, вудок, вутко, вуток — див. 
одуд. 

вудила, у дала, у дальшій Ж; — 
р. удила, п. ш^сігісіїо, ч. слц. ікШІо; — 
псл. *дс1і(і1о «вудила»;—очевидно, пов’я¬ 
зане з *д(іа «вудка, всякий гачок», але 
конкретний характер семантичного 
зв’язку остаточно не визначений; за 
основу приймається значення «гак» 
(Вгііскпег 608) або значення «вставляти, 
вкладати» в дієслові уь-сіеіі, з яким 
пов’язуються і *§-сіа і *$-сііс11о з при- 
іменною звуковою формою префікса 9-, 
що закономірно відповідає дієслівному 
префіксу уь- (МасЬек Е5ЛС 666).—Див. 
ще вудка. 

вудити «коптити, закопчувати (м’ясо 
та ін.)», [вудженйна Ж» вуженйна, ву- 
джарня]; — бр. взндзіць (з п.), п. \у§сІ2іс, 
ч. шіШ, игепіпа, слц. йсШ’, слн. уосіііі; — 
псл. *У9сШі «обкурювати, консервувати 
димом м’ясо, рибу, сир»; — споріднене 
з *у§сІП9іі «в’янути»; іє. *цопсіЬ-/цепсі1і- 
«в’янути, сохнути, зникати»; зіставляє¬ 
ться ще (МасЬек Е5Л(5 666) з ведро 
«сонячно», двн. зшебап «палити помалу 
з великим димом».— ЗСБМII 296; Вгйск- 
пег 608—609; НоІиЬ—Кор. 401.— Пор. 
будити2, в’ядчина, в’янути. 

вудка, вудилище, вудйло, вудильник, 
вудильно, [відливко], вудлище, вудочник, 
[вудялник] Дз, уда КІМ, [удално Я, 
удка, удиця Ж, удлище], вадити, уда¬ 
ти; — р. удочка, ст. уда, бр. вуда, 
др. уда, п. \у$(іа, ч. исіісе, слц. ибіса, 
вл. ^ініа, нл. Ьисіа, [шиба], болг. вт>дица, 
схв, удица, слн. осЗїса, стел, жда;— 
псл. *9ба; — первісно означало, мабуть, 
особливий спис із зазубреним вістрям 
для биття риби, потім цю назву пере¬ 

несли і на рибальський гачок; виво¬ 
диться від давнішого *9ксіа <*опк-сіа, 
спорідненого з дінд. айкай «гачок», лат. 
ипсиз «зігнутий, гачкуватий», двн. ап- 
§и1 (нвн. Ап§е1) «вудка», с.-цсл. жкотт, 
«гак»; частина дослідників (Масйек 
Е5.ІС 666; БЕР І 202) розчленовує на 
префікс *ап-, *оп- і корінь *сі1іє- «ста¬ 
вити, класти», в розумінні «гачок, на 
який насаджено якусь принаду»; зво¬ 
диться також до іє. *иепсіЬ-/иоп(іЬ- 
«вити, гнути» (5кок III 535) або до іє. 
*ап§-/апк- «гнути, гак» із заміною 
*аП£- на *апб- (>*огкі-) (Мартьшов 
Сл. и ие. аккомод. 68—69).— Ткаченко 
УМШ 1959/2, 65; Фасмер IV 148; Пре¬ 
обр. випуск останній 40; ЗСБМ II 210; 
Меіііеі Еіисіез 320; Откупщиков 139; 
К1и§е—Міігка 22; Тгаиішапп 48. 

[вудь-вудь] «вигук для підкликання 
голубів» Мо; — звуконаслідувальне 
утворення; можливо, результат конта¬ 
мінації вигуків [вур-вур] (для підкли¬ 
кання голубів) і вуть-вуть (для підкли¬ 
кання качок). 

вуж, вужак, вужака, вуженя, вужйха 
Я, [вужовник] (мін.) «змійовик» Ж, [гг/- 
жак\ ЛЧерк, уж, ужака, [вужачий] Я, 
вужйний, [вужовий, вужуватий] Ж; — 
р. бр. уж, п. ч. слц. игоука, вл. 
нл. шіг, слн, уог; — псл. *9гь; — спо¬ 
ріднене з лит. ап§із «змія», прус. аП£із, 
лат. ап§иіз, двн. ипс «тс.», сірл. езс- 
ип§ «вуж, вугор» (букв, «водяна змія»); 
іє. *ап£її(Ь)і-, з яким пов’язується та¬ 
кож вугор.— Фасмер IV 150—151; Но- 
ІиЬ—Кор. 405; МасЬек Е5Л£ 673; Топо- 
ров І 86—87.— Пор. вугор1, вугор2. 

вужачка1 (бот.) «ОрЬІо^Іоззиш Б.» 
(папоротева рослина); — р. ужовник, 
бр. вужоунік; — похідне утворення від 
вуж; назва зумовлена особливістю зов¬ 
нішнього вигляду листка рослини; пор. 
наукову назву ОрЬіо§1оззит, утворену 
з гр. офі£ «змія» і «язик».— 
ЗСБМ II 213.—Див. ще вуж. 

[вужачка2] «неїстівний гриб Л; га¬ 
дючий гриб Я», [бужачка, ужачка] 
«тс.» Л; — суфіксальне утворення від 
вуж; назва дана з метою застереження; 
пор. інші назви неїстівних грибів; 
[жаб'ячий грибі і под.— Див. ще вуж. 
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вужва вуй 

[вужва] «ланцюг, який з’єднує ко¬ 
лішню з плугом; дерев’яна закрутка» 
Л, [в$жва] «кільце ланцюга» Ж, [буже- 
вець\ «кільце, петля на кінці воловода» 
Ж, [вужевка] «мотузка, сплетена з лози 
Ж; гнучка тичина Ме», [вужівка] «мо¬ 
тузка з лози»; — р. [уже] «вірьовка», 
[ужйще] «тс., зав’язка», бр. [вужоука] 
«зав’язка з лози чи берези в тині», 
вужйшча «вірьовка», др. уже «мотузка, 
ланцюг», полаб. У92е «мотузка», болг. 
в?>же, схв. уже, СЛН. У02Є «тс.», стел, 
жже «тс., ланцюг»; — псл. (у)92е 
(<*У0П2]0-) «ТС.», пов’язане 3 (у)92ЬІЬ 
«вузол», у£2а1і «в’язати».— Фасмер IV 
152; БЕР І 202; 5кок III 583—584.— 
Див. ще вузол, в’язати. 

[вуждей] «хлів» Ж; — очевидно, по¬ 
ходить від рум. Ьіцбеиса (Ьо]беисй) 
«хатина, халупа», Ьй]сіа «тс.», видозмі¬ 
неного, мабуть, під впливом бурдей 
«землянка». 

вуз, вузівець; — р. вуз; — складно- 
скорочене слово, утворене в радянський 
час із початкових букв слів вищий учбо¬ 
вий заклад за зразком р. вуз (із вьіриіее 
учебное заведение). 

вузда, узда, вуздечка, уздечка, [вуз- 
діла] «вудила» Ж, [узденйця] «недоуз¬ 
док», [уздінйця] «тс.», [уздра] «вузда» 
Л, [зауздати] «загнуздати», недоуздок-, — 
р. узда, бр. вузда, др. узда, п. ч. слц. 
игсіа, вл. ущгба, нл. Ьигба, полаб. 
уаигсіа; — псл. игсіа;— утворене, оче¬ 
видно, від кореня слова и$-іа шляхом 
приєднання кореня ба-(іє. *бЬе- «клас¬ 
ти»); отже, первісне значення—«вкла¬ 
дене в рот»; компонент иг- тлумачиться 
й інакше — як тотожний з вухо, лит. 
аизіз «вухо» (Ви§а РР II 463) або з псл. 
у§2-, у§г- «в’язати» (Откупщиков 139— 
140; Горяев 385); менш переконливим 
є зіставлення (Вгііскпег 597) з коренем 
Й- (псл. *У'В2-ПІІ «взути»), поширеним, 
нібито, суфіксом -гба, як у ї-зда.— 
Фасмер IV 153; ЗСБМ II 215—216; Но- 

ІиЬ—Кор. 405; МасЬек Е5бС 673; Рга- 
епкеї 2І51РЬ 22, 101.— Пор. гнуздати. 

вузня — див. гусениця. 
вузол, [узол1, вузлик, вузластий, вуз¬ 

латий, вузликуватий, вузлистий, вуз¬ 
ловий, вузлуватий, [завузлитиІ «зав’я¬ 

зати вузлом»; — р. узел, [узол], бр. вузел, 
др. узьл'ь, узолт>, п. чу§2єі, ч. игеї, слц. 
игої, полаб. удгаї, вл. мшгої, болг. 
віззел, [віьнзел], м. возел, схв. ї)зао, слн. 
убгеї; — псл. *(у)92ь1ь, споріднене з 
у§2аіі «в’язати», з іншим вокалізмом 
кореня.— Фасмер IV 154; Вгііскпег 
609—610; МасЬек Е5ЛС 673; БЕР I 
203; 5кок III 583.— Див. ще в’язати. 

вузький, [узькйй], вузькуватий, вуж¬ 
чий, вузина, вужчати, вузити; — р. уз- 
кий, бр. вузкі, др. уз'ьк'ь, п. ш^зкі, 
ч. йгку, слц. йгку, вл. ичігкі, нл. Ьигкі, 
схв. узак, слн. огек, стел, жз'ьк'ь; — 
псл. 92гкь <*опгй-кй «вузький»;— спо¬ 
ріднене з лит. апкзіаз, гот. а££^из, 
двн. £П£І, ап^і, нвн. еп§, лат. ап^изіиз, 
дінд. атЬйЬ, вірм. апгик «тс.»; іє. 
*ап§Ь-.— Фасмер IV 154; ЗСБМ II 217; 

Вгііскпег 605; МасЬек Е5ЛС 673; 5кок 
III 553; Ргаепкеї 11; МаугЬоІег І 14; 
Рокогпу 42; Шаібе—Ноігп. І 48. 

[вузьмина] «звужене і мілке русло 
річкового протоку», [узьмінь] «найглиб¬ 
ше місце в річці з бистрою течією, що не 
замерзає взимку», [озьмінь] «тс.»; — др. 
узьмень «вузьке місце, вузька затока»;— 
похідне утворення від того самого ко¬ 
реня 92-, який виявляється і в слові 
921^ «вузький» — Див. ще вузькйй. 

[вуй] «дядько», [вуйко] «тс.», [вуйна] 
«дружина дядька», [вуйчаник] «син дядь¬ 
ка по матері», [вуянка] «дружина дядь¬ 
ка», [вуяиіко] «дядько по матері» Я, 
[уєць] «тс.» Я, [уєвич] «племінник» Бі, 
[уй\ «дядько» Бі; — бр. [вуй, вуйко, 
вуяшак, уйка], др. уи «дядько по ма¬ 
тері», п. вл. \уц], ч. [и]ес], слц. и]о, 
нл. Ьи}, полаб. уаи]&, болг. [уйко], 
вуйко, м. вуіко, схв. г/і&к, слн. й]ес; — 
псл. *и]ь; — споріднене з лит. ауупаз 
«дядько по матері», прус. а\уіз «тс.»; 
разом з ними походить від іє. *зц-іо-з, 
суфіксального утворення від кореня 
*0и-/зи-/а-, засвідченого також в лат. 
ауиз «дід», ауипсиїиз «дядько», дірл. 
аие «онука», кімр. е\уу!Ьг «тс.», гот. 
а\УО «бабка», дісл. аїі «дід», двн. оЬеіт 
«дядько», нвн. ОЬеіт, ОЬт, вірм. Ьа\у 
«тс.».— Бурячок 81—89; Трубачев Терм, 
родства 81—84; ЗСБМ II 218; Вгііскпег 
637; МасЬек Е5ЛС 667—668; 5кок III 
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вуйма вундеркінд 

540; Топоров І 179; К1и§е—Міігка 520; 
Егпоиі —МеШеі І 62; Рокоту 89. 

[вуйма] «щілина в полотні від випа¬ 
діння нитки основи» Ме; — варіант фор¬ 
ми [уйма\ «втрата» з протетичним в.— 
Див. ще ймати. 

вулик, [вуглик ЛЧерк, вулень, ву- 
лий ВеБ, Л, вулій, вулік, вуль Л, у лей 
Л, улень Л, улий Ж, улик Ж, улік Ж, 
уль Л], [ули] «пасіка» Л, [вуллє] «тс.» 
Л; — р. болг. улей, бр. вулей, др. улии, 
п. иі, ч. йі, слц. иГ, вл. \уи1, нл. Ьиі, 
полаб. уаиі, м. улииїте, схв. улйиїте, 
слн. йГ); — псл. *и1ь]ь; — споріднене з 
лит. аиіуз «вулик», аШаз «халява», лтс. 
айііз «вулик з кори ялини або з трухля¬ 
вої колоди для ловіння бджіл», аціе 
«халява», прус, аиііз «велика гомілкова 
кістка», гр. аМо§ «дудка», лат. аіуиз 
«живіт; вулик»; іє. *аи1-.— Фасмер IV 
158—159; ЗСБМ II 220—221; Вшскпег 
593; МасЬек ЕЗЛС 668; Бернштейн Очерк 
1974, 291; Тгаиішапп 18; ВП§а РР 
І 490; Ргаепкеї 25—26; Топоров І 156— 
157; Таїсіє—Ноіш. І 34; Рокоту 88— 
89.— Пор. вулиця. 

вулиця, [улиця Ж, юлиця Ж, Пі], 
[вуличанин] «той, хто бере участь у роз¬ 
вагах на вулиці», вуличник «[тс. ЯІ; 
безпритульник», [улйчник] «вуличний 
хлопчисько» Ж, [вуличниця] «повія», ву¬ 
личний, [вулиянний] «такий, що багато 
бігає по вулиці» МСБГ, завулок, переву• 
лок, провулок; — р. болг. м. улица, бр. 
вуліца, др. улица «площа, вулиця, про¬ 
хід», улика «провулок», п. слц. иііса, 
ч. иіісе, вл. тіііса, схв. улица, слн. 
йііса, цсл. оулицд; — псл. иііса, демі¬ 
нутивне утворення від *и1а (первісно 
«порожнина»), можливо, спорідненого 
з гр. ссб^шу «яр, міжгір’я», вірм. иіі 
«шлях, подорож», далі з вулик, гр. аиХод 
«трубка, дудка», норв. [аиі] «трубка, 
стебло»; малоймовірним є припущення 
(Брандт РФВ 25, 34; Шіегіетапп ВВ 
27 , 255; ЗсЬгасІег Реаііехікоп 2, 494; 

Горяев 387; МасЬек ЕЗЛС 668—669) 
про зв’язок з гр. аї>Ал] «двір».— Фасмер 
IV 159—160; ЗСБМ II 221—222; Зкок 
III 542; Ргаепкеї 25—26; Шаїйе—Ноїт. 
128; ВоІ5ас^ 100.— Див. ще вулик. 

вулкан, вулканізатор, вулканізація, 

вулканізм, вулканіт, вулканізований, 
вулканічний, вулкановий, [вульканува- 
тий], вулканізувати, ст. вулькани (XVII 
ст.); — р. бр. болг. м. вулкан, п. шиї- 
кап, ч. слц. слн. уиікап, схв. вулкан; — 
вихідна форма запозичена з латинської 
мови, похідні —здебільшого з західно¬ 
європейських мов, у яких були ство¬ 
рені від тієї ж форми латинського по¬ 
ходження; лат. Vи1сапи5 «бог вогню 
і ковальської справи», Vо1сапи5 «тс.» 
запозичене з етруської мови.— СІС 132; 
Шанский ЗСРЯ І 3, 213—214; Кора- 
Ііпзкі 1049—1050; Таїсіє—Нойп. II 
825. 

[вуль-вуль] (вигук для підкликання 
гусей ЛЧерк; качок, гусей та індиків 
Мо; голубів МСБГ); — п. (каш.) [шиї- 
луиі-иоіі] (вигук для підкликання гу¬ 
сей; можливо, від назви гуски тііа);— 
стосунок до кашубської форми неясний; 
українська форма може бути незалеж¬ 
ним від неї результатом контамінації 
вигуків гулі-гулі (для підкликання го¬ 
лубів) і вуть-вуть (для підкликання 
качок). 

вульгарний, вульгаризатор, вульга¬ 
ризація, вульгаризм, вульгарщина, вуль¬ 
гаризувати; — р. вульгарний, бр. вуль- 
гарньї, п. \уи1§агпу, ч. уиі^агпї, слц. 
уиі^агпу, болг. м.вулгарен,схв. вулгйран, 
вулгйран; —запозичене з західноєвропей¬ 
ських мов через російське і через поль¬ 
ське посередництво; англ. уиі^аг «зви¬ 
чайний, вульгарний», фр. уиі^аіге «тс.» 
походять від лат. уиі^агіз «звичайний, 
простий, народний», пов’язаного з уиі- 
£из (уоі^из) «народ», спорідненим з дінд. 
уаг§аЬ «група».— СІС 132—133; Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 3, 215—216; Кораііпзкіі 
1049; Баигаі 758; ШаМе—Ноігп. II 
826—827. 

вундеркінд «надзвичайно обдарована 
дитина»; —р. вундеркйнд, бр. вундер¬ 
кінд; — запозичення з німецької мови; 
н. ШйпОегкішІ «чудо-дитина» складає¬ 
ться з основ іменників Шііпсіег «чудо», 
спорідненого з дангл. шопОег, дісл. 
ипбг «тс.», і КІпй «дитина», спорідне¬ 
ного з гр. чєтое «покоління», лат. §епиз 
«рід», дінд. ]‘ап- «породжувати».— СІС 
133; ЗСБМ II 224; К1и§е—Міігка 368, 
871.—Див. ще ген1. 
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вунтуватися вутлий 

[вунтуватися] «пручатися»; — не* 
ясне. 

вуойтра — див. лойтра. 
[вур-вур] (вигук для підкликання 

голубів) Мо; — п. тиг-тіг-туиг «тс.»; — 
звуконаслідувальне утворення на ос¬ 
нові імітації туркоту голубів. 

[вурда] «вичавки з насіння конопель 
або зернин маку як начинка для пиро¬ 
гів і вареників; сир, виварений з сиро¬ 
ватки», [гурда Ж, урда Дз] «тс.», [юрда] 
«збоїни з конопляного сім’я» Пі, [вур- 
діник] «пиріг із сім’яної макухи», [вур- 
дянйй] Г, Ж, вурдити, вурдитися, 
[згурдати] «звурдити» Ж, [згорбитися] 
Діє Молд. зл.; — п. Ьигеіа, Ьогсіа, 
игсіа, гтігсігіб, ч. слц. игсіа, болг. урда, 
хурда; — в українській і західносло¬ 
в’янських мовах запозичення з східно- 
романських мов; рум. йгба «солодкий 
овечий сир», молд. урдз «тс.» загально¬ 
прийнятої етимології не мають; виво¬ 
дяться здебільшого з тур. уо£игі «кисле 
молоко», але можливе й інше похо¬ 
дження, напр., від тур. иг «бий» (Младе- 
нов 654) чи Ьигйа (Ьигсіе) «дрібні кусоч¬ 
ки, кришки» (Ооі^Ь Македонски ]”азик 
10/1—2, 37—38), або від лат. Ьйіугшп 
«коров’ячий сир» (МасЬек 670), 
чи від алб. ЬигсІЬе «вид сиру»(Клепикова 
Сл. и балк.. язьїкозн. 191; Зтимология 
1966, 74—78).— Дзендзелівський Терит. 
діал. 83—84; Мельничук Молд. зл. 173; 
ЗсЬеІисіко 129; Уіпсепх II; Сгйгу'аіа 
405—407; Реігоуісі Коталозіауіса 7, 
189; Сіогапезси 876. 

вуркаган «злодійчук, безпритуль¬ 
ник», уркаган, [вуркан Мо] «тс.»; — 
р. [урка], бр. [вурка] «тс.»;— неясне; пор. 
фін. уагкаап (род. в. одн. від уагаз «зло¬ 
дій»).— ЗСБМ II 229. 

вуркотіти, вуркотати, [вуркало] Я, 
вуркіт, [вуркот Я, вуркота, вуркатьоло 
Я], вуркотливий; — бр. вуркатаць; — 
звуконаслідувальне утворення, мож¬ 
ливо, результат видозміни форм ворко¬ 
тіти і под.— Пор. воркати, вур-вур. 

вус, ус, вусань, усань, [вусарь] Я, 
вусач, усач, вусик, вусатий, усатий, 
навусся; — р. ус, бр. вус, др. усь, п. и^з, 
ч. уоиз, Іоиз, слц. їйг, вл. мшзу, полаб. 
У£з «борода», болг. в-ьс, слн. Убз; — 

псл. *(у)§зь; — не зовсім ясне; вважа¬ 
лося спорідненим з прус, туапзо «пер¬ 
ша борода», дірл. їез «борода», їіпсі 
«волосся», двн. туіпі- (у мгіпіЬга^а «вія»), 
гр. їоуОад «бородата, кошлата» (про 
козу); іє. *уопсіЬ-/иеп(іЬ- (Фасмер IV 

169—170; МасЬек Е5ЛС 697; БЕР І 
214—215; Младенов 94; Вгйскпег 604— 
605; Тгаиітапп 341; Ргізк І 730); виво¬ 
диться також (Трубачев Зтимология 
1970, 13—14) від іє. *ошзо5 «плече» як 
назва волосся, що росте до плечей (пор. 
схв. брк «вус», п. Ьагкі «плечі»). 

вусень, вусельник, вусельниця —див. 
гусениця. 

вуста, вусла, вустенок, вусте, вусті, 
вустя — див. уста. 

вустілка, вустілок — див. стелити. 
[вустудень] «одна з частин саней» 

Я; — неясне. 
Івутка] «качка», [вутва Л, утва Я, 

уткаї «тс.», [вутак] «качур» До, [вуте- 
ня, утеня, вудиня Дз, утйня Ж, утйця 
Г, Ж, вутінка, утінка, вутюхна, вутя, 
утятина, вутячий], [вуть-вуть] (вигук 
для підкликання качок); — р. утка, 
бр. вутка, др. ути, нл. Ьизіса, схв. 
утва, слн. оіуа; — псл. *діу; — спо¬ 
ріднене з лит. апііз «качка», прус, апііз 
«тс.», дінд. аіїЬ «водяний птах», ос. 
асс, двн. апиі «качка», лат. апаз, гр. 
х^ааа, беот. уааста, атт-У^тта; іє. *апаі- 
«тс.».— Фасмер—Трубачев IV 174; ЗСБМ 
II 236; 5кок III 553; Тгаиїтапп 10; 
Вй§а КК І 472; Ргаепкеї 11—12; Таї¬ 
сіє—Рок. І 1, 60; Рокоту 41—42. 

вутлий «слабкий; благенький», [ут¬ 
лий] «тс.», [утлий] «поганий»; — р. ут¬ 
лий, др. утьлии «дірявий», п. ущіїу 
«слабкий», ч. йііу «тонкий, ніжний», 

слц. йііу «тс.», вл. ушіїу «стомлений, 
слабкий, голодний», схв. 0тао «порож¬ 
ній; дірявий», слн. убіеі «порожній»; — 
псл. — очевидно, утворене з 
префікса д- із значенням позбавлення 
(як у р. у-рбд) і основи іменника іьіо 
«грунт, дно»; в такому разі первісне 
значення — «бездонний, з поганим 
дном»; другий компонент тлумачиться 
й інакше — як пов’язаний з дієсловом 
іьіеіі «тліти, гнити» (Горяев 389; МасЬек 
Е5.ІС 672; Вгйскпег 605); зіставляється 
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вухналь в'юк 

також (Огозеї Зіауізііспа геуі]"а 5—7, 
1954, 124) з хет. Ьаліехзаг (Наііеззаг) 

«діра».— Фасмер — Трубачев IV 1755 

5кок III 551; МеШеі Еіисіез 232; Уаіі- 
Іапі КЕЗ 11, 203—204. 

вухналь — див. ухналь, 
вухо, вухань, вушнйк, [вушак] «по¬ 

судина з вухами Я; великий глек чи 
діжечка для води Дз», [вуиіан] «глиня¬ 
ний посуд на воду» Мо, [в$іика] «вид пе¬ 
чива Ме; пельмені Дз», ві/шко, вухатий, 
вушний, [заушень] «ляпас» Ж, 1заушки] 
«залози на шиї», [заушник] «сережка», 
[заушниця] «тс.; стрічка коло сережок; 
опух за вухом; зябри», навушник; — 
р. болг. ухо, бр. вуха, др. ухо, п. ч. слц. 
іісЬо, вл. тісЬо, нл. ЬисЬо, схв. ухо, 
слн. иЬ6, стел. оу*Хо; — псл. *ихо< 
*оизо; — споріднене з лит. апзіз «вухо», 
лтс. аизз, прус, аизіпз, гот. аизо, двн. 
0га, свн. бге, нвн. ОЬг, дангл. еаге, 
дісл. еуга «тс.», ав. изі «вуха; розум», 
перс. Ьоз «вухо», гр. ои5, лат. аигіз, 
алб. уезЬ (<*оиз-) «тс.»; іє. *оиз-/ 
*аиз.— Фасмер IV 179; Вгйскпег 592; 

МасЬек Е5.ІС 667; Зкок III 538—539; 
Тгаиішапп 18—19; Ргаепкеї 26; Топо- 
ров І 167—168; К1и§е—Міігка 521; 
¥а1бе—НоГт. І 85—86; Рокоту 785. 

вушак — див. шула, 
вушка — див. вись, 
вушула — див. шула, 
вущінка — див. щінкй. 
[вуя] «частина плуга, сохи» Я; — 

очевидно, діалектний фонетичний варі¬ 
ант слова війя (див.). 

[входокати] «вбити когось, розбити 
щось, зіпсувати» Ва;—р. [ухо-(н)до- 
кать] «тс.»;— очевидно, пов’язане з хо¬ 
док «піший гонець,посланець,пішохід»; 
значення пояснюється тим, що у ходоків 
ущент псується взуття (пор. ходакй «по¬ 
гані черевики»).— Див. ще ходити. 

[вцйнок] «частина кітця (рибальської 
загороди), в якій затримується злов¬ 
лена риба» Дз; — неясне. 

вчати, вчинати — див. почати, 

вчинок т— див. чинити. 
[вшатрити (собі)] «помітити, запам’я¬ 

тати» Ж; — запозичення з польської 
мови; п. [згаїгас] «бачити, пригадувати», 

[згаіхгус] «упізнати», ст. згаіггус зі£ 
«бачити, бути уважним», споріднене з ч. 
згеШІі «бачити», слц. заігіі’ «поглядати», 
зіставляється з лит. зкаіуііз «огляда¬ 
тись, бути уважним», лтс. зкаШ «диви¬ 
тись, розглядати» (Вгйскпег 542; Ма- 

сЬек ЕЗЛС 606); пояснюється також 
(Трубачев Зтимология 1965, 51—55) як 
давнє запозичення з іранської мови 
(пор. ав. хзабга- «влада, панування; 
царство, володіння»). 

[вшйткий] «весь» Ж, [вшйток, вштйт- 
кий ВеЗа], ст. вшитокг (XVI ст.), 
вшистокТ) (XVII ст.); — запозичення з 
польської і словацької мов; п. шзгуіек, 
дузхузіек «весь, цілий», як і ч. узесек, 
слц. у§еіок «тс.», є похідними утворен¬ 
нями від псл. уьзь «весь» із закономір¬ 
ним для західнослов’янських мов пере¬ 
ходом 5 В 5 у цьому корені (П0р. П. 

ТУ52Є£0, Ш52ЄГШЛ, АУ52ак, \У52§<І2ЇЄ «ВСЮ¬ 

ДИ»).— Дзендзелівський УЗЛП 35; 
Вгйскпег 635—636.— Див. ще весь1. 

[вшкверкати] «зморщуватися» Ж, 
[зчверкати, зчверкнути] «тс.» Ж; — 
неясне. 

[вшпатйти] «врізати, вколоти» Ж; — 
не зовсім ясне; очевидно, пов’язане 
з [итатар] «лучина, тріска», [шпадер] 
«тс.» (пор.). 

вштонь — див. уштбнь. 
[вщати] «почати» Ж, Пі, [вщинати] 

Пі; — запозичення з польської мови; 
п. \У52С2сІС «ТС.» ПОХОДИТЬ ВІД ПСЛ. 

*УЬ2С§ІІ, утвореного з префікса УЬ2- 
«з-, вгору» і основи дієслова -с§1і «по¬ 
чинати».— Див. ще з-, починати, уз. 

[в’юга] «завірюха» Ме, Па; — оче¬ 
видно, запозичення з російської мови; 
р. вьюга, [юга] пов’язане, мабуть, з 
веять «віяти», псл. уеіаіі «тс.», або 
з вить «вити, крутити», псл. уііі.— 
Шанский ЗСРЯ І 3, 240; Фасмер І 373. 

в’юк, в'ючак, [юк] Ж, в'ючний, [юч- 
нйй] Ж, в'ючити, ст. на вюки (XVIII 
ст.); — р. вьюк, ст. юк, бр. уюк, п. ]икї, 
болг. юк; — запозичення з тюркських 
мов; тур. дтюрк. чаг. алт. уйг. уйк «ван¬ 
таж, вага», тат. башк. йок, каз. жУк, 
кирг. джУк пов’язуються з уйг. щ «ван¬ 
тажити», _)йі «підіймати вгору» (Разапеп 
Vе^5ис11 212); виводяться також з дінд. 
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в'юн в'язати 

ір. уи§ат «ярмо» (Меп^ез РезізсЬгШ 
Сугеузкуі 183) або з тох. А уик «кінь» 
($кбМ 40).— Макарушка 8; Шанский 
ЗСРЯ І 3, 240; Фасмер І 244; Преобр. 
1106; Дмитриев 532; Шипова 112. 

в’юн, в'юнйстий, в’шитися, в'юнкий, 
в'юнок—див. вити1. 

в’юрок1 — див. юрок1. 
в’юрок3 — див. юрок2, 
в’юха — див. віха2, 
в’юшка «затулка димоходу»; — запо¬ 

зичення з російської мови; р. вьюіика 
пов’язане з вить «звивати» і спочатку, 
мабуть, означало звинуту в клубок ган¬ 
чірку для закривання димоходу; виве¬ 
дення від віяти «дути, тягти» (Шанский 
ЗСРЯ І 3, 241—242; Преобр. І 106) мало- 
переконливе.— Фасмер І 374.— Див. ще 
вити1.— Пор. юхта2. 

[в’ядчина] «шинка» Я; — р. ветчи- 
на; — похідне утворення від основи 
дієслова у^бпдіі «в’янути», споріднене 
з вудити «коптити, в’ялити», псл. *уд- 
сШі; зближення р. ветчина з ветхий 
«старий» на підставі паралельного вжи¬ 
вання в давніших пам’ятках форм вет- 
чиньс (ветиіини) і свЬжиньс (Фасмер І 
307) залишається непереконливим.— 
Грот РФВ 14, 157; Вгйскпег АЇ$1РЬ 
39, 3; Мікі. ЕМ1 380.— Див. ще в’я¬ 
нути.— Пор. вудити. 

в’яз (бот.) «берест, ГЛтиз Б.», [в’я- 
зйна] Пі, [в’язоватий] «порослий в’я¬ 
зом» Я; — р. бр. в яз, др. б язь, п. 'мщг, 
ч. уаг, слц. уаг, вл. м/)аг, нл. м^ег, 
схв. вез, слн. у£г; — псл. у§гь <*уіп§-; 

— споріднене з лит. уіпкзпа «в’яз», 
лтс. уїкзпа, алб. уіШ, уісГЬе, вірм. 
уок‘ «тс.», курд, уіг «вид в’яза»; іє. 
*ціп§-; зіставлення з в’язати (Мікі. 
Е¥ 56—57) викликає сумнів.— Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 3, 242; Фасмер І 374; 
Вгйскпег 611; МасЬек Е5ЛС 679; 5кок 
III 583; Тгаиішапп 360; Міккоіа ВВ 22, 
246—247; Вй£а РР II 326; Ргаепкеї 
1257—1258; Джаукян 268; Ресіегзеп К2 
36, 335; Рокогпу. 1177. 

в’язати, в’язнути, [в’язнйти} «ув’яз¬ 
нювати» Ж, [в'яз] «зв’язка Ж; зав’язь», 
[в’язалець] «в’язальник», в’язальник, 
(ів’язій, в’язільник Ж1 «тс.», в’язальце 
(бот.), в’язанка, Ів’язан(ь)] «жмутик, бу¬ 

кет», [в'язба] «ув’язнення» Ж, в’язень, 
в’язи (анат.), [в’язи] «в’язь у санях» Я, 
в’язйла (заст.) «кайдани», [б'язаля] «в’я¬ 
зальниця» Ба, [в’язівка] «витка рослина, 
хміль, березка і под.» Я, [в’язільниця] 
«в’язальниця» Ж, Ме, [в’язіль] «зв’язка» 
Г, Ж, в’язка, [в’язло] «все, чим можна 
в'язати» Я, [в’язнйкі «в’язень» Г, Ж, 
в’язниця, [в’язок] «зв’язок (різні части¬ 
ни воза, саней, човна, корзини); хре¬ 
бець», [в'язня] «в’язниця» Ж, [в’яз$ра] 
«велика в’язка», в’язь «зав’язь; старо¬ 
винний вид письма; зв’язок (мех.); [ка¬ 
пиця Л]», [в’язьмо] «перевесло» Л, в’яжу¬ 
чий, в’язальний, в’язистий «товстошиїй» 
СУМ, Я, в’язкий, в’язкуватий, [в’язнйй] 
«шийний», в’язнйчний, в’язіучий, зв’яз¬ 
ка, зв’язківець, зв’язок, [зв'язь], зв’яз¬ 
ний, зав’язка, зав’язь, зобов’язати, [на- 
в'язь] «настирливість», [нав’язкуватий], 
нав' язливий, обв’язка, обв’язувальних, 
обв’язувальний, обов’язок, обов’язковий, 
перев’яз, перев’язка, перев’язочна, [пере¬ 
в'язний], перев’язь, перев'язочний, [пе¬ 
рев’язку ватий] «з перехватом посереди¬ 
ні» (про посуд), підв’язка, [підв’язь] 
(теслярське) «місце, де балка запус¬ 
кається в стовп, що її підтримує», під¬ 
в’язувальний, прив’язка, прив’язок, при¬ 
в’язних, прйв’язь, прив’язливий, прив’яз¬ 
ний, [прбв’язь] «середня частина рибаль¬ 
ської сітки», розв'язка, розв’язок, роз¬ 
в’язь, розв’язний ув'язнювати, ув’язка, 
ув’язь, [ув’язливий], ув’язнений, ув’яз¬ 
нення; — р. вязать, бр. вязаць, др. вя- 
зати, п. у/їцгас, ч. уагаіі, слц. уіагаї’, 
вл. чуіагас, нл.' м^егаз, болг. [вежа], 
м. везе «вишиває», схв. везати, слн. 
уегаїі, стел, вазйти; — псл. уагаіі;— 
основа у§2-, очевидно, є результатом 
контамінації коренів *дг- <іє. *апІЬ- 
(пор. стел. ліЗ'кк’ь. «вузький», гр. 
«зв’язую», лат. ап^о «звужую») і *уегг-, 
іє. *уег§Ь- (стел, от-вр-ьзлі «розкрию, 
відчиню», др. верзати «в’язати», лит. 
уеггіі «стягувати, стискати, давити»); 
можливо, споріднене з прус, уапзиз 
«ШИЯ», вірм. УІ2 «тс.»; менш імовірними 
є припущення про схрещення *§2аії 
і *уьГ2аП (Меіііеі М5Б 8, 236; Йіисіез 
215) і про зв’язок з лит. у^Ді «вити, 
плести» (Масйек Е$ЛС 679) або з гот. 
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вяшлі в’язень 

шіпсіап «вити» та про вплив з боку 
*§га «узи» (БрандтРФВ22, 115).— Шан- 
ский ЗСРЯ І 3, 242—243; Фасмер І 374; 
Преобр. І 111; БЕР І 128—129; Вгііск- 
пег 611; 5кок III 583—584; Роког- 
пу 42. 

в’язень, в’язнйк, в'язнйця, в'язнич¬ 
ний— див. в’язати. 

в’язи — див. в’язати. 
[в’язіль] (бот.) «конюшина повзуча, 

Тгіїоііит герепз Б.; конюшина лучна, 
Тгіїоііит ргаіепзе Б.; Тгіїоііит Пехо- 
зит Р.; конюшина гірська, Тгіїоііит 
шопіапит Б.; горошок шорсткий, Уісіа 
Ьігзиіа (Б.)5. Р. Сгау (Егуит Ьігзиіит)» 
Ж, Ізв’язіль] «горошок шорсткий» Мак, 
[звезіль] «тс.» Мак; — р. [вязель] «вика, 
Уісіа Б.; люцерна, МесІіса^о заііуа Б.; 
чина лучна, Баіііугцз ргаіепзіз Б.; пер¬ 
стач, Роіепііііа Б.», [вязиль] «тс.»;—по¬ 
хідне утворення від в'язати; первісно 
назва була дана, очевидно, конюшині 
повзучій і горошку шорсткому за їх 
повзучі стебла; пор. інші назви перста- 
ча: р. [завязник, у зик], бр. [перавяжи- 
ха].— Див. ще в’язати. 

[в’яль] «м’яз, мускул»; — похідне 
утворення від в'ялий, в'ялйти; первісно 
мабуть, стосувалося в’яленого м’яса.— 
Див. ще в’янути. 

в’янути, [в'яднути] Пі, в’ялйти, 
[ялйти] «в’ялити», [яленіти] «в’янути», 
[яліти] «тс.» Ж, в'ялий, [ялений] «в’яле¬ 
ний», [нев'яльнийІ «нев’янучий» Ж; — 
р. вянуть, бр. вянуць, др. вянути, 
п. \уі§<1пз.с, ч. уасіпоиіі, слц. уадпиі’, 
вл. туї'асіпус, нл. мдесіпиз, болг. [вена, 
вяна], м. вене, схв. венути, слн. уепііі, 
стел. сувАдати, су-вАждати; — псл. 
*у£<іп9Іі; — споріднене з дінд. уаікШуаЬ 
«безплідний, некорисний, марний», двн. 
зміпіап «в’янути, зменшуватися, скоро¬ 
чуватися», свн. зупшієп, нвн. зсЬшікіеп 
«зникати»; іє *(з)иепсІЬ-.— Шанский 
ЗСРЯ І 3, 244—245; Фасмер І 375; 
Преобр. І 111—112; Вгискпег 620; Но- 
ІиЬ—Кор, 316; МасЬек Е$ЛС 674; БЕР 
І 138—139; Младенов 64; $кок III 576; 
Мікі. Е\У 380; Маігепаиег 8, 4; Рокогпу 
1047, 1148.— Пор. вадити. 

[в’ятер, в'ятір], ятір, [вятрик Ж» 
вятерйна, ятер ЖБ ятерйна, [ятрак] 
«вид ятера», [суятрик] «частина яте¬ 

ра»; — р. вятер(ь), п. ш^сіегг; — давнє 
запозичення з балтійських мов, того 
самого походження, що й пізніше [вен- 
тер, вінтір] і под.— Непокупний 176— 
177; Москаленко УІЛ 31; Фасмер І 
376; Вц£а КП І 491.— Див. ще вентер. 

[в’яхйрь] «дикий голуб, СоїитЬа ра- 
ІитЬиз Б.» Я; — р. вяхирь, вяхерь, 
бр. вяхір «тс.»; — неясне; російські від¬ 
повідники зіставляються з р. [вятю- 
теньІ «тс.», так само неясним.— Фасмер 
I 377; ЗСБМ II 336. 

[в’ячати] «мекати (про козу), пугати 
(про сову)», [в'якати]; — р. взнать 
«плакати; варнякати; гавкати; говори¬ 
ти протягом», вякать «тс.», бр. вякаць, 
схв. векнути «бекнути», слн. уекаіі 
«кричати, скаржитись»;—псл. *у§каІЇ, 
*у§сеіі; — звуконаслідувальне утво¬ 
рення, можливо, споріднене з сперс. 
уап§ «крик, шум, голос», белуджськ. 
£уапк «поклик, звук»; невиправданим 
є твердження про зв’язок з болг. викам 
«кричу, кличу», схв. вйкати, слн. уек- 
пйі (Преобр. І 111), які зіставлення 
з дінд. уакіі «говорить», уасаЬ «слово», 
лат. уох «голос» (Горяев 62).— Шанский 
ЗСРЯ 13, 243—244; Фасмер І 375; ЗСБМ 
II 300.— Пор. ячати. 

Вячеслав; — р. бр. Вячеслав, др. Вя¬ 
чеслава, п. \Уі§се5Їаш, ч. слц. Уасіау, 
болг. Вячеслав (з рос.), слн. Уасіау;—псл. 
*У§іІе$1ау,ь, складне слово, утворене 
з основ слів *у§ііе «більше» (стел. 
ВАШТЕ, др. вяче, п. лхлї^се^, ч. уісе, слц. 
уес(еД, вл. удасу, нл. у^есеБ болг. 
вече, [веке], слн. уєс) і зіауа; псл. 
*у§ііе, можливо, пов’язане з лит. Уепіа 
(назва річки), лтс. Уейіа «тс.» (Буга 
РФВ 75, 152; П51 6, 27; МйЬІ. — ЕшЗг. 
IV 573); безпідставними е спроби пов’я¬ 
зання його з лат. уіпсо «перемагаю» 
(Ильинский ИОРЯС 23/1, 146) і з 
дінд. уапаіі «бажає», нвн. \УЇШ5СІіел 
«бажати» (Младенов 64); у східносло¬ 
в’янських мовах ім’я Вячеслав є давнім 
чехізмом, пов’язаним з поширенням 
на Русь чеського культу св. Вацлава 
(907—929).— Фасмер І 378; Шанский 
ЗСРЯ І 3, 245; Преобр. І 112; Вгискпег 
620; Кореспу 128—129; Илчев 121; БЕР 
І 138.— Див. ще слава. 

вяшлі — див. ясла. 



га1 (питальна частка; вигук відпо¬ 
віді на звертання; вигук несподіванки, 
радощів; [пісенний приспів]), гакати 
«часто повторювати питальну частку 
га», гакало «той, хто часто повторює 
га»\ — р. бр. а (питальна частка), п. Ьа 
(вигук подиву, обурення, глуму, схва¬ 
лення), ч. На (вигук несподіванки, по¬ 
диву, глуму, презирства, привернення 
уваги), схв. Ьа (вигук наказу, радості, 
заохочення); — псл. *Ьа; — очевидно, 
результат фонематичного оформлення ін¬ 
стинктивного вигуку, який зустрічає¬ 
ться також в інших індоєвропейських 
мовах (дінд. Ьа, гр. а, лат. Ьа); мож¬ 
ливо, що в ролі питальної частки висту¬ 
пає колишній займенниковий елемент 
з давнім придиховим Ь (Фортунатов 
ИТ II 226).— Зіашзкі І 389—390; Зкок 
І 645.— Пор. ага2. 

га2 «гектар»; — р. бр. га, ч. слц. 
Ьа; — скорочене позначення слова гек¬ 
тар за початковими літерами його скла¬ 
дових частин гекто- і ар. — Див. ще 
гектар. 

[ґаб] (зоол.) «беззубка, Апойопіа» 
Ж, [габ, а^аби] «тс.» ВеЗн, [ґабовець] 
(ент.) «перламутрівка, Аг§уппіз» Ж; — 
неясне; можливо, пов’язане з прус. 
§аЬашо «ропуха, жаба», далі з укр. 
жаба, р. [жаба] «рот», можливо, також 
із жабрьі «зябра»; в такому разі можна 
припустити походження від іє. *£-еЬ(Ь1- 
«слизистий, драглистий; пуголовок, 
жаба»; збереження проривного ґ при 
тільки факультативному переході в г (Ь) 
може бути пояснене впливом дієслова 
ґабати «стромляти руку в що-небудь 
рідке» і п. §аЬас «зачіпати».— ВеЗн 
13.— Пор. жаба. 

габа1 «біле турецьке сукно; обля¬ 
мівка; [біла ковдра Ж]», [габка] «жіночий 
одяг» Ж» Ігабяк] «сюртук з габи» Ж, ст. 

габа (XVII ст.); — р. аба «груба біла 
шерстяна тканина; плащ із цієї ткани¬ 
ни», п. ЬаЬа «тс.», болг. аба «грубе домо¬ 
ткане сукно; чоловічий одяг з нього», 
схв. аба «тс.»; — запозичення з турець¬ 
кої мови; тур. аЬа «груба вовняна тка¬ 
нина; плащ з неї» походить від ар. 'йЬа 
«груба вовняна тканина».— Фасмер І 
1; Преобр, І 39; Шипова 22; БЕР І І; 
5кок І 2; БокоІзсЬ 1. 

[габа2] «хвиля» СУМ, Ж; — слц. ЬаЬ 
«тс.»; — запозичення з угорської мови; 
уг. ЬаЬ «хвиля» має відповідники в ін¬ 
ших фінно-угорських мовах: манс. 
сЬитр «хвиля», хант. сЬотр «тс.», фін. 
китриа «пінитися».— Дзендзелівський 
Опотазііса 17/1-2, 126; Вагсгі 106. 

габардин; — р. болг. м. габардйн, 
бр. габардзін, п. §аЬагс1упа, ч. слц. слн. 
§аЬагйеп, вл. §аЬагсНпа, схв. габар- 
ден; — запозичене з французької мови 
через посередництво російської; фр. §а- 
Ьагйіпе (вид саржі) походить від ісп. 
§аЬаг<ііпа «тс.», яке, в свою чергу, зво¬ 
диться до фр. ст. §ауегсІіпе «одяг» неві¬ 
домого походження.— СІС 133; Шанский 
ЗСРЯ І 4, 3; ССРДЯ 3, 8; ЗІ. шуг. оЬ- 
сусЬ 240; Оаигаі 349. 

габарит «крайні зовнішні обриси 
предмета»; — р. болг. габарйт, бр. га- 
барьип, п. £аЬагуі, слц. £аЬагіі, слн. 
^аЬагїі; — запозичення з французької 
мови; фр. £аЬагіі «тс.» походить від 
пров. £аЬаггіі, що є результатом конта¬ 
мінації іменників §агЬі «модель», яке зво¬ 
диться до гот. *§аг\уі «підготовка», і £а- 
Ьагга «вид судна».— СІС 133; Шанский 
ЗСРЯ І 4, 3—4; ССРЛЯ 3, 8; Оаигаі 
349. 

[габати] «протестувати, заперечува¬ 
ти; набридати, турбувати, чіплятись Ж; 
хапати Г», [ґабати] «протестувати; на¬ 
бридати, турбувати» Ж, [габцювати] «ха- 
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пати», [нагабати] «напасти, пересліду¬ 
вати; чіпати», [нагаба] «напад; набри¬ 
дання; несправедливість» Ж, ст. ЬаЬапіа 
(род. в. одн., 1388); — бр. габаць «бра¬ 
ти; торкатись», п. па§аЬудуас «в’язнути, 
приставати», ст. §аЬас «турбувати; по¬ 
зивати», слц. ЬаЬаІ’ «хапати», болг. 
[габам] «обдурюю»;—псл. £аЬаіі «бра¬ 
ти, хапати, зачіпати»; — споріднене з 
дінд. §аЬЬазііЬ«рука», лат. ЬаЬео «маю», 
дірл. §аіЬіт «беру, тримаю», ірл. §аЬа1 
«взяття», кімр. §аїае1 «міцне тримання», 
гот. £іЬап «давати», двн. §еЬап «тс.», 
гот.’§аЬеі «багатство», лит. §аЬепіі «пе¬ 
реносити, перевозити», £аЬепіїз «брати 
з собою», £оЬеііз «ласитися, жадати»; 
іе. *£ЬаЬЬ- «хапати, брати»; форма з по¬ 
чатковим ґ, очевидно, зумовлена впли¬ 
вом з боку [ґабати, ґабнути] «лапнути 
щось рідке»; в українську і білоруську 
мови, можливо, запозичено з поль¬ 
ської.— Гумецкая Исслед. п. яз. 222; 
Онншкевич Исслед. п. яз. 232; Преобр. 
І 112—113; Бульїка 76; 31а\узкі І 243; 

МасЬек Е5ЛС5 119; ЗССЯ 6, 76—77; 
2иЬаІ^ 51. а сі. II 97;БЕР І 219; Веш. І 
287—288; Юи§е—Міігка 237; АУаІсІе— 
Ноїіл. І 630—631. 

[ґабати] «сунути руку в щось рідке» 
Ж, [габнути] Ж; — запозичення з сло¬ 
вацької мови; мор.-слц. [§аЬпй£] «лап¬ 
нути, торкнутись, натрапити» пов’язу¬ 
ється з слц. ЬаЬаіі «хапати», спорідне¬ 
ним з укр. [габати] «набридати, турбу¬ 
вати; хапати».— МасЬек ЕЗЛСЗ 119.— 
Див. ще габати. 

габелок (заст.) «теляча шкура, опо¬ 
йок», [ґабелок, габель Бі, ґабель] «тс.», 
[габельок] «теля» Ж, [габлйна] «теляти¬ 
на», [габлі] «тс.», ст. габело, габелокть 
(XVIII ст.); ;— р. [габелок] «опойок»; — 
запозичення з польської мови; п. [Ьа- 
Ьеі] «теля, відлучене від корови», аЬеІек 
«вичинена теляча шкура» походить від 
слат. аЬеІІиз «ягня»; форми з ґ (зокрема, 
ґабель) могли бути зумовлені впливом 
з боку нім. КаІЬЇеІІ «теляча шкура»; 
непереконливою є спроба пов’язання 
(Ла^іс АІЗІРЬ 4, 644) з рум. ЬйЬайс 
«простацький».— Тимч. 498; Фасмер І 
378; Даль І 831; 5\У І 2, II 1. 

габз — див. хабз. 

[габзал] «чужинець, не місцевий жи¬ 
тель, захожий» Я; —видозмінене запо¬ 
зичення з тюркських мов; тур. аЬйаІ 
«жебрак, дервіш», кумик. аЬсІаІ «поселе¬ 
нець» пов’язуються з'перс. аЬсІаІ (різно¬ 
вид святого), що походить від ар. аЬйаІ 
«тс.» (Разапеп УегзисЬ 2) або є формою 
множини ар. Ьісії «дервіш» (Радлов І 
1, 635). 

[габзувати] «неславити, ганити, па¬ 
плюжити», [габзувати] «тс. Ме; соро¬ 
мити Мо», [ґавзовати] «ремствувати, 
скаржитися, висловлювати незадоволен¬ 
ня; ганьбити, паплюжити» ВеЗн, [гав- 
зувати] «дорікати; зневажати» О, [ґав- 
зати, ґавзувати] «тс.» О, Гкабзувати] 
«псувати; лаяти, гудити»; — ч. Ьаугоуаі 
«з криком лаятися», слц. §аига «крик, 
безладдя»; — неясне; можливо, пов’я¬ 
зане з [габцювати] «хапати», похідним 
від [габати] «набридати, хапати», або з 
[тезувати] «скаржитися»; на формі [каб¬ 
зувати], можливо, позначився вплив 
молд. кибзуй «обдумувати, обговорювати, 
вирішувати».—Мельничук Молд. зл. 165; 
Ж, 328; МасЬек Е5.ІЄ 163; БІЖМ 105.— 
Пор. габати, кавза. 

[габзьований] «вишитий золотом або 
сріблом» Я; — неясне. 

габітус «зовнішній вигляд», ст. габі¬ 
тус (XVII ст.); — р. габитус, бр. габі¬ 
тус, п. ч. слц. ЬаЬіїпз, болг. хабитує, 
схв. хабитус «тс.», слн. ЬаЬііиз «тілесні 
й душевні властивості»; — запозичення 
з латинської мови; лат. ЬаЬііиз «зовніш¬ 
ність, вигляд, поза» пов’язане з дієсло¬ 
вом ЬаЬео «тримаю, зберігаю, міщу в со¬ 
бі, маю», спорідненим з псл. §аЬаіі 
«брати, хапати», укр. [габати] «турбува¬ 
ти, хапати».— СІС 133; Кораііпзкі 378; 
\Уа1бе—НоГт. І 630—631. 

[габла] «один з двох мотузків для 
удержування паруса Дз; вірьовка, що 
підтримує рівновагу рея в човні Берл»;— 
запозичення з тюркських мов; крим.- 
тат. Набл «мотузка, вірьовка», тур. аЬІа 
«канат» походять від ар. ЬаЬІ «мотузок, 
канат, вірьовка». 

[габлі1] «вила», [габлі, каблі]; — 
п. [£аЬе1] «тс.»; — запозичено з німець¬ 
кої мови, очевидно, через польське по¬ 
середництво; нвн. ОаЬеІ «вила», двн. 
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§аЬа1а «тс.» споріднене з сірл. §аЬи1 
«розвилистий сук, вила», кімр. §аї1 
«вила», брет. §ауІ «розвилка».— ІПелудь- 
ко 28; Юи§е—Міігка 227. 

габлі2 — див. габелок. 
[габов] (вигук гуцульських дровору¬ 

бів, який означає вимогу припинити 
спускання зрубаних дерев); «стривай» 
Шух; — можливо, результат фонетич¬ 
ного ускладнення вигуку [гов] «стій; 
досить». 

[ґаборцьо) «біс» Ж; — очевидно, по¬ 
в’язане з власним ім’ям [Ґабрб] «Гав¬ 
рило»; мотиви пов’язання неясні. 

[габук] «місце в річці, де вода тече 
вузьким руслом і з шумом б’є вниз», 
[габучіти] «дуже шуміти (про воду); 
непокоїти Шух; толочити, звалювати 
на купу МСБГ»; — остаточно не з’ясо¬ 
ване; пов’язується (НгаЬес №г\уу Нис. 
38) з [габа] «хвиля»; вважається також 
(ЗсЬеІисІко 129) запозиченням з румун¬ 
ської мови; рум. ЬаЬйс «швидкий» етимо¬ 
логічно неясне.— Дзендзелівський Опо- 
тазііса 17/1—2, 126; Сіогапезси 388. 

гав1 (вигук, що імітує гавкання), 
гавкати, [ґавкати] «набридливо гукати» 
Ме, гавкотіти, [гав] «гавкіт», [гава Ж, 
гавк] «тс.», [.гава] «вигадана істота, якою 
лякають дітей МСБГ; (дит.) щось страш¬ 
не; собака О», гавкіт, гавкітня, гавкот¬ 
ня, [гавкай] «лис», гавкун, гавкучий, 
[гавкущий]; — р. гав, бр. гау, п. Ьаи, 
Ьаї, ч. Ьаї, слц. Ьау, Ьаї, нл. Ьа\у, болг. 
[гавкам], схв. ау, —звуконаслідувальне 
утворення, паралельне до лтс. аи, гр. 
(Заб, н. Ьаи «тс.».— Шанский ЗСРЯ І 
4, 4; Фасіиер І 379; Зіашзкі І 410; Вегп. 
І 291. 

гав2 — див. гев. 
гава (орн.) «ворона, Согуиз согпіх; 

роззява; [проміжок між двома зубцями 
пилки]», [ґава] «ворона; роззява», ґаве¬ 
ня, [ ґаврач]«зівзк&» Я, гаврик «роззява», 
[гавря] «гава», гавити «бути неуважним», 
[ґавити, ґавати ЖІ «тс.», гавитися «гая¬ 
тися», гавин, гав’ячий, [ґав’ячий], [зага¬ 
витися] Ж; — слн. §аузс «чайка»; — 
очевидно, псл. §ауа, давнє звуконаслі¬ 
дувальне утворення, пов’язане з §оу- 
(ог-); зіставляється також з лат. §ауіа 
«чайка», двн. ка «галка» (\¥а!сіе—Ноїш. 
І 584), що викликає сумнів.— Булахов- 

ский ИАН ОЛЯ 7, 103; Фасмер І 379; 
Вегп. І 297.— Див. ще говорити. 

[ґаваґати] «верзти, ляпати язиком, 
базікати» Ме, [ґавакати] «голосно роз¬ 
мовляти» Я, [ґаваґа] «базіка, губош¬ 
льоп» Ме; — очевидно, споріднене з п. 
§зау§сі2Іс «балакати», яке зводиться до 
того самого кореня, що й укр. гава, го¬ 
ворити.— Зіашзкі І 261.— Пор. гава. 

[гаваза] «неохайна людина» Я; — 
неясне; можливо, пов’язане з [гавза] 
«гугнява людина» або з тур. §еуеге 
«базіка». 

[ґаванос] «посуд для води» Мо; — 
болг. [гаваноз] «горщик»; — запозичен¬ 
ня з молдавської мови; молд. гаванбс 
«глиняний глечик», рум. §ауапбз «тс.», 
§йуап «дерев’яна миска, видовбана за¬ 
глибина» виводяться від болг. гавана 
«дерев’яний посуд», ваган «дерев’яна 
миска», схв. ваган «тс.» або від тур. ка- 
уапох «банка».— ОІЖМ 330; СДЕЛМ 83; 
БЕР І 221.— Див. ще вагани. 

гавань, ст. гаван (XVIII ст.); — 
р. бр. гавань; — запозичено з голланд¬ 
ської мови через посередництво росій¬ 
ської; гол. ннім. Ьауеп, звідки нвн. 
Наїеп «тс.», споріднене з дісл. Ьдіп 
«тс.», походить від того самого кореня, 
що й нвн. ЬаЬеп «мати», споріднене 
з лат. сареге «брати, захоплювати», 
і первісно означало «вмістилище». — 
СІС 133; Шанский ЗСРЯ І 4, 4; Фасмер 
І 379; Преобр. І 113; Кіи^е—МіЬка 
279—280. 

[ґавдун] «великий некрасивий гор¬ 
щик» Ме, [ґавзун] «великий горщик»; — 
неясне; можливо, пов’язане з болг. 
[гаваза] «глиняна посудина», яке зістав¬ 
ляється з гр. 'гсфа'Оа «дерев’яний посуд; 
глибока глиняна миска»; може бути 
також результатом контамінації молд, 
гаванбс «банка, горщик» і молд. [хладон] 
«глечик» (Мельничук Молд. зл. 165); 
форма ґавзун могла виникнути під впли¬ 
вом казан. 

гаведний — див. гав’язний 
[гаведня] «набрід, чернь» Ж, [гаведа] 

«гніздо гадюк» О; — р. [гаведа] «гади, 
жаби, ящірки і под.; неприємні комахи; 
гидота», [гаведь] «дрантя, погань; неук», 
[гавез] «велика кількість, сила силенна», 
п. £а\уіес3і «юрба; малі діти; пташенята; 
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малята свійських тварин; паразити; на- 
брід, чернь, голота», ч. ЬауесГ «дрібні 
тварини; свійська птиця; набрід», слц. 
ЬауесГ «птиця; паразити; набрід», болг. 
гавед «звір»; — псл. *§ауес!ь, *§ауес!ь, 
утворене за допомогою суфікса -ейь, 
•ейь від кореня *£ау-, того самого, що 
і в стел, ставити «турбувати», огавик 
«прикрість», ч. оЬауа «виродок, потвора», 
оЬаупу «потворний, бридкий», схв. [га¬ 
вити се] «відчувати огиду»; — спорід¬ 
нене з лит. £оуес1а «набрід, натовп, го¬ 
лота», §аи]а «зграя, банда, ватага», 
§оуепа «безліч, юрба, натовп», £оуі]а 
«тс.»; очевидно, від іє.*£-ои- «худоба».— 
Фасмер І 379; 5їа\узкі Г262; БЕР І 
221;ЗССЯ6, 110—111; Вегп. І298;Вй£а 

І 328. —Пор. гов’єдо. 

гавза, гавзатий, говза, говзатий — 
див. гамзать. 

[гавидний] «самолюбивий, гонорис¬ 
тий» Ж; — неясне; можливо, результат 
контамінації [гаведний] «величезний» і 
завйдний «вартий заздрості; [заздріс¬ 
ний]» (Желех. І 133). 

[ґавінь] «безодня, діра» Я; — неясне, 
гавка — див. галка. 
[гавлюшкй] «дубові яблучка, наро¬ 

сти спіднизу дубового листя» Я; — мож¬ 
ливо, пов’язане з п. §а!\уасгкі «тверді 
опухлі залози на шиї або під підборід¬ 
дям людини», демінутивною формою мно¬ 
жини від §а1\уа «гланда, залоза», яке 
походить від ч. Ьаіуа «опух, наріст* 
горб» неясного походження.— 8\У І 799. 

[гавляк] (кличка барана) Дз Доп- 
УжДУ, [ґавляк] «тс.» тж;— неясне. 

[гавра] «лігво звіра, барліг; паща», 
[Гавра] «тс.; велика діра (Ме)», [ґавдраІ 
«діра» Ж» Іґаврач\ «балакун, крикун» 
Ж, [ґаврати] «галасувати» Ж;—п. [£а\у- 
га] «барліг» (з укр.), ч. [£айг] «дупло»; — 
запозичення з східнороманських мов; 
рум. §аига «діра; лігво», молд. гаурз 
«тс.» походять, очевидно, від лат. *са- 
уиіа, утвореного від сауиз «порожній, 
видовбаний», спорідненого з гр. Х0ГА,0£ 
(<*хоРіАод) «порожній», кімр. сайт 
«велетень», стел, соун «нікудишній, мар¬ 
ний»; Філіпіде (РЬіІіррісІе II 713) вва¬ 
жає рум. §аигй етимологічно неясним.— 
8сЬе1ис1ко 129; УгаЬїе КотапозІауІса 

14, 144; №[а-Агта$ та ін. Котапозіа- 

уіса 16, 86; МасЬек 149; Сгагфій 
274—275; ШаМе—Ноїт. І 191—192. 

[гавран] (орн.) «ворон, Согуиз согах», 
[гавр] «тс.» Пі, [гавранча] «молодий гай¬ 
ворон» ЕЗб 4; — запозичення з чеської 
або словацької мови; ч. слц. Ьачгап 
«ворон» є прямим відповідником до укр. 
гайворон (див.). 

Гаврило, Гаврик, [Еабрик Ж, Габро 
Ж, Ґабрд, Габрук Ж, Гаврилей Я, 
Гавря Я І, ст. Газріил «мужві б(ог)в або 
б(о)жій, або моцно(сть) б(о)жаа, або 
моцньїй мой б(ог)ь» (1627); —р. Гаврийл, 
Гаврила, бр. Гаурьал, Гаурйла, др. Гав- 
риили, п. ч. слц. вл. нл. ОаЬгіеІ, болг. 
Гаврайл, схв. ОаЬпіеІ, слн. (ЗаЬгцеІ, 
стел. Гавриил’к; — через старослов’ян¬ 
ську мову запозичено в давньоруську 
з грецької; гр. Га|Зріт}А походить від 
гебр. ОаЬгї’ЄІ, букв, «муж божий» або 
«міць божа», утвореного з іменника 
£<?Ьег «чоловік», пов’язаного з дієсловом 
0аЬаг «був сильним», спорідненим з 
арам.-сір. £5Ьаг «був могутнім; чоло¬ 
вік», ар. ]аЬг «сильний юнак», і етимоло¬ 
гічно неясного іменника Єї «бог».— 
Сл. вл. імен 205; Беринда 196; Петров- 
ский 81; Фасмер І 379; $кок І 541; 
Кіеіп 505, 633; (Зезепіиз 142 Ь. 

гаврях — див. ховрах. 
[ґавуля] «падло; худоба» Ж; — оче¬ 

видно, давнє похідне утворення від того 
самого кореня псл. *£ау-, що й у словах 
[гаведня] «набрід, чернь», [гаведа] «гніз¬ 
до гадюк»; проривне ґ замість закономір¬ 
ного ґ у цьому корені може пояснюва¬ 
тись емоційним забарвленням слова.— 
Див. ще гаведня. 

[гавураї «неохайна людина; від не¬ 
охайності в неї завжди заїди» Я; — мож¬ 
ливо, результат афективної видозміни 
форми [гаваза] (пор.). 

гавчик, гавчиський — див. авчик. 
гав’юрка — див. вевірка. 
[гав’яз] (бот.) «чорнокорінь, Супо- 

£Іоззит оШсіпаїе Б.» Ж, [зав’язь] «живо¬ 
кіст, ЗутрЬуішп оїїісіпаїе Б.», [гав’я- 
жий] Ж; — р. [гавьяз (гавяс)] «чорно¬ 
корінь», п. ст. Ьаугіаз «тс.» (з укр.), ч. 
Ьауег «аденостилес, Асіепозіуіез Сазз.», 
болг. [гавяз (зав'яз)] «чорнокорінь», схв. 
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гав’язний ґаґацка 

гавез «живокіст», слн. §ауег «чорноко¬ 
рінь»; — псл. *§ау§гь;§— тлумачиться 
як складне утворення з основи *§ау- 
«худоба», тієї самої, що і в слові [га- 
ведня] «набрід, чернь», спорідненої з 
£ОУ-(§с1о) «худоба», і основи яка збе¬ 
рігається в слові язик; первісне зна¬ 
чення назви «волячий[язик» було зумов¬ 
лене формою листків чорнокореня (як 
і живокосту); пор. наукову назву чорно¬ 
кореня Супо^Іоззит, утворену з гр. 
хту (род. в. иууод) «собака» і уЯйоаа 
«язик».— Фасмер І 380; Зїачузкі І 261— 
262; МасЬек Лш. гозН. 236—237; Вегп. 
І 297—298; Младенов 95; БЕР І 221.— 
Див. ще гаведня, гов’єдо, язик. 

[гав’язний] «величезний» Ж, Ігавед- 
ний] «тс.» Ж; — не зовсім ясне; оче¬ 
видно, пов’язане в якийсь спосіб з [га¬ 
ведня] «набрід, чернь», р. [гавезь] «ве¬ 
лика кількість, сила силенна», п. даміесіг 
«юрба».— Див. ще гаведня. 

[гав’ян] (бот.) «осока берегова, Са- 
гех гірагіа СигБ» Я; — результат посту¬ 
пової фонетичної видозміни форми аїр 
(> зайвір > гав'яр > гав'ян). — Див. ще 
аїр. 

гага (орн.) «птах з родини качок, 
Зошаіегіа тоїіззіша Б.», [ґаґа\ «тс.» Я, 
гагачий; — р. бр. болг. гага «тс.», схв. 
гагула «вид водяного птаха», слн. §а§а 
«качка»; — псл. §а£а, звуконасліду¬ 
вального походження; — споріднене з 
лтс. §а§а «вид морського птаха».— Була- 
ховский ИАН ОЛЯ 7, 156; Шанский 
ЗСРЯ І 4, 5; Фасмер І 380; БЕР І 220; 
ЗССЯ 6, 83; Вегп. І 290; Тгаиішапп 
74.— Пор. гагакати, гагара. 

гагакати «голосно викрикувати», [ґа- 
ґати] «кричати» (про гусей), гегати 
«тс.»; — р. гагакать, бр. [гагаць], п. [£а- 
§ас], ч. £а§а1і, §адаіі, схв. гагати, 
слн. £а§аіі; — різнорідні звуконаслі¬ 
дувальні утворення, паралельні до лит. 
£0§еії «гоготати», лтс. §а§а1 «тс.», свн. 
§а£еп, §а£егп «кричати, гоготати», дісл. 
£а§а «насміхатися, глузувати», алб. §о- 
§є8Їп] «позіхаю; ригаю».— Фасмер І 380; 
Вегп. І 290; Тгаиішапп 74,— Пор. гага, 
гагара. 

гагара (орн.) «птах з родини качок, 
Сауіа Рогзі.», гагарка «Аіса Б.», гага¬ 
рові, [гагак] «гагара» Ж» Я, гагарячий; — 

р. бр. гагара «тс.», болг. [гагараиіка] 
«сорока, Согуиз ріса», схв. гагрица «во¬ 
рон»; — звуконаслідувальне утворення, 
пов’язане з гагати.—Булаховский ИАН 
ОЛЯ 7, 156; Шанский ЗСРЯ І 4, 5; 
Фасмер І 380; Вегп. І 290; БЕР І 221— 
222.— Див. ще гага, гагакати. 

[гагарадз] «овечий, козячий кал» 
Ж; — запозичення з якоїсь східноро- 
манської мови; пор. етимологічно не¬ 
ясне аром. §й§йгаіа, сйсйгасігй «тс.» (мож¬ 
ливо, від лат. *сасагісіа «тс.?»).— Рара- 
Ьа§і 488. 

гагат «різновид кам’яного вугілля; 
стверділа смола»; — р. бр. болг. гагат, 
п. £а§аі, ч. слц. слн. §а§аі, схв. гагйт;— 
запозичення з західноєвропейських мов; 
нім. Оа§аі, фр. §а£аіе походять від 
гр. ^а^атт]? «чорний янтар, земляна 
смола, гагат», утвореного від назви 
річки і міста Га-ряд у Лікії.— СІС 133; 
Фасмер І 380; Кораііпзкі 250; НоІиЬ— 
Буег 177; Ргізк І 281. 

гагауз «представник тюркської на¬ 
родності в Молдавії і суміжних з нею 
районах України, Румунії і Болгарії»;— 
р. бр. гагауз, болг. гагаузин; — загаль¬ 
ноприйнятої етимології не має; виво¬ 
диться від тюрк. *Оа£-0-[иг (Мошков 
Зтнограф. обозрение 44/1, 13—14), 
у якому елемент Оа§- пояснюється як 
племінна назва узів, або від тюрк. 
§бк-иг «синій уз» (Младенов К$1 11, 
85).— Фасмер І 380—381; Боев БЕ 
14/4—5, 425.— Див. ще огуз. 

[ґаґацка] (бот.) «ягода агрусу, РіЬез 
§го5зиІагіа Б.» Мак, [ґ ар гачки. ґеґадзи, 
ґеґадзки Мак, ґеґацки, ґерґацки Мак, 
ґерґецки, ґиґацки Ж, ґіґацки Мак, 
ґіґачи Мак] «тс.», [ґаґадзник] «агрус 
(кущ)» Мак, [ґеґадзник Мак, ґеґацка 
Мак, ґерґечник] «тс.», [гогодза] «брусни¬ 
ця, Уассіпіит уіііз ісіаеа Б.» Я, ІгогдзЖ, 
гогодза Мак, гогодзи Ж, ґогози, го- 
ґдзник, голозник Мак] «тс.», [ґоґозки] 
«ягоди брусниці» Мак;—п. [§о§осІ2е] «тс.» 
(з укр.), слц. [ді§ас!ге] «агрус» (з укр.);— 
видозмінене запозичення з румунської 
мови; рум. соасйгй «смородина, порічка» 
походить від алб. кокеге букв, «голов¬ 
ка», вживаного, очевидно, в значенні 
«зернина» і похідного йід коке «голова»; 
перенесення назви порічок на брусницю 
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сталося, очевидно, вже на українському 
грунті.— Зіа^зкі І 309; МасЬек Зт. 
гозії. 99; ОЬРМ 160; РараЬа^і 299. 

[гагбві (виг.) «повільно» Ж; — ус¬ 
кладнене протетичним г складне утво¬ 
рення, що виникло в результаті злиття 
частки а і вигуку гов «стій» (див.). 

[гагув, гагів] «чорногуз» ДзАтл II; — 
запозичення з угорської мови; уг. І£а§6] 
«тс.» походить від [§а§61уа] «тс.» і по¬ 
в’язане з §о1уа «тс.».— ДзАтл II 128.— 
Див. ще ҐОВЛЯ. 

[гагорі «горло»; — запозичення з сло¬ 
вацької мови; слц. §а§ог (знев.) «тс.; 
гусячий гелгіт» є похідним від звукона¬ 
слідувального дієслова £а§аі' «гегати» 
(про гусей).— Бевзенко НЗ УжДУ 26, 
177; МасЬек Е5ЛС5 114.—Див. ще га¬ 
гакати. 

гад, гаддя, гаденя, гадина, гадовйще 
«місце скупчення гадів», [гадюга] «га- 
«дюка» Ж, [гадюк] «тс.», гадюка, [гадюра] 
«велика гадюка; лайлива назва», гадю¬ 
ча, гадюченя, [гадючина] «м’ясо гадюки», 
[гадючйння] «скинута гадюча шкіра» Я, 
[гадючиця] «гадюка-самка» Ж, гадючник 
«зміїне гніздо», гадюччя, [гадюшник] 
«зміїне гніздо», гадя «гадюченя, змієня», 
гадь, І гад ьва] (зб.) «гадюки» ВеБ, [гадю¬ 
ку ватий] Я, гадючий, [гадюцький 1, га¬ 
дячий, [гадити] «ганьбити» Л, Бі, гадю- 
читися «звиватися як гадюка»; — р. бр. 
болг. м. гад, др. гади, п. нл. £ас1, ч. слц. 
вл. Ьасі, схв. гдд, слн. £асІ, стел, гад-ь.;— 
псл. ^асіь; — споріднене з лит. §ес1а 
«сором, стид», двн. ^цаі «бруд», гол. 
кшаасі «злий», нім. Коі «бруд»; іє. 
*£їесІЬ-, *£і?Ос1Ь- «щось огидне, бридке», 
можливо, з давнішого *§їошіЬ-, 
*£-еисіЬ-, до якого в такому разі слід 
зводити і гидь, гидкий; зіставлення 
з дінд. па§а- «гад» (МасЬек Е5ЛС 154) 
позбавлене підстав.— Шанский ЗСРЯ 
І 4, 5—6; Фасмер І 381; $Іа\\гзкі І 247; 
БЕР І 222; 5кок І 542—543; ЗССЯ 6, 
79—82; Топоров II 232; Ргаепкеї 142; 
Опсігиз 51. \Уогізі. 130—131.—Пор. гид. 

гадати «думати; ворожити; [згаду¬ 
вати]», [задкуватиІ «розмірковувати», 
[гада] «гадка; горе, турбота; загадка» 
Г, Б і, [гади-перегади] «роздуми», гадка, 

гаданий, Івгадно] «можна вгадати» Ж, 
вигадка, вигадник, вигадчик, вигадько, 
вигадливий, відгадати, [відгада] «від¬ 
гадниця», відгадка, відгадник, відгаду¬ 
вач, відгадько, відгадливий, [догадатиІ 
«догадатися», догадатися, ддгад, до¬ 
гадка, [ддганка] «здогад» Ж, догадливий, 
згадати, згад «згадка, нагадування», 
згадка, загадати, загад «наказ», загадка, 
загадковий, здогад, здогадка, здогадли¬ 
вий, здогадний, нагадати, нагад, [на- 
гадка] «нагадування» Ж, [поганка] «тс.» 
Ж» навгад, навдогад, [назгад, назугад Ж, 
назугадь Ж, негадки, нігадки], [пога¬ 
данка] «дума», пригадати, прогадати 
«помилитися», розгадати, [разгад] «роз¬ 
дум» Ж, розгадка, розгадник, спогадати 
«згадати», спогад, спогаданка, спогадка, 
угадати, угадник, угадчик, угадько, 
[угадно] «можна вгадати»; ■— р. гадать 
«ворожити; робити здогади», бр. гадаць, 
др. гадати «думати», п. §аЛас «розмов¬ 
ляти», ч. Ьасіаіі «ворожити; думати; 
відгадувати», слц. Ьасіаі' «здогадува¬ 
тись, відгадувати, ворожити», вл. Ьойас, 
нл. §ос!аЗ «радити», болг. гадая «гадаю, 
передбачаю, ворожу», м. гота «воро¬ 
жить», схв. гатати «ворожити», слн. 
^асіаіі «допитуватись», стел, гатати «во¬ 
рожити», гадати «тс.»; — псл. §ас1аіі 
«думати, передбачати, говорити»;—оче¬ 
видно, пов’язане з год, годйти, р. уго- 
дйть «попасти», ч. иЬосІпоиіі «відгада¬ 
ти», лит. §ой6і;і «намагатися, думати», 
£обуіі «знаходити чуттям, міркувати», 
лтс. §ас!аі «думати, турбуватись, пробу¬ 
вати»; менш переконливе зіставлення 
(Фасмер І 381; Преобр. І 113—114; 
Вегп. І 288; Зндзелин ЖМНП 1910, 
липень 202) з дісл. §аіа «припущення, 
підозра, загадка», §еіа «мова, припу¬ 
щення, віра», гот. Ьі§;ііап «досягати, 
знаходити», нвн. чег^еззеп «забувати», 
гр. %сс\'дау(я «хапаю» (аор. є^абот), лат. 
ргеЬепсіо «тс.», ргаейа (*ргаіЬес!а) «здо¬ 
бич».— Шанский ЗСРЯ І 4, 6; Зїатозкі 
І 247—248; Стоянов 42—43; БЕР І 223; 
ЗССЯ 6, 77—78; 2иЬаіу Зі. а сі. І 242— 
245; Ва§а РР І 307, 439; Ргаепкеї 159— 
160.— Див. ще год. 

[гадерно] «охоче» Ж; — неясне, 
[ґадеруба] «виїмка на печі в бік ко¬ 

мина» Ме, [ґадерубка] «виїмка в грубі 
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ґаджала газда 

над плитою» Ме; — результат видозміни 
запозиченого п. £агс1егоЬа «гардероб»: 
у виїмку на печі раніше могла склада¬ 
тись білизна.— Див. ще гардероб. 

{ґаджала] «кісточка; нога» Ж, ВеЗн, 
ІГаджеляї «кривоногий» Я; — очевидно, 
запозичення з польської мови; п. [§і- 
2еІа] «велика гомілкова кістка», [§ісга1 
(£ІС20Ї)] «нога» є похідними від п. ст. 
§і£а «гомілкова кістка; її кінець», [£І2а] 
«частина ноги тварини; волячі ноги як 
їжа», спорідненого з ч. ст. Ьуге «клуб», 
Ьугсіе «тс.», укр. [гижкй] «холодець із 
свинячих ніг» (див.). 

[ґаджалаґати] «калічити мову, гово¬ 
рити незрозуміло»;— можливо, пов’я¬ 
зане з болг. [гаджал] «турок», яке може 
походити від циг. гаджб «чужинець, 
не циган».— БЕР І 223. 

[ґаджало] «коліща; перстень у ниж¬ 
ньому кінці веретена; (мн.) блочки з 
двох коліщат у кроснах; кулька» О, 
[качало] «тс.» О, [Гаджело] «дзига», ІГа- 
джулька] «котушка» О, [Гаджуляти] 
«шкандибати, кульгати Ж; качати 
(напр., кульки з тіста) О»; — очевидно, 
результат діалектної видозміни форм 
[капело] «коліща» і [качуляти(ся)] «хита¬ 
тися)»; форма [гаджуляти] могла вини¬ 
кнути під впливом [Гаджеля] «кривоно¬ 
гий».— Див. ще качати.— Пор. ґаджала. 

Ігаджуґа] «молода смерека», [гачуга] 
ВеЗн «тс.»; — зіставляється з рум. Ьй- 
сійда «двометровий буковий стовбур».— 
ЗсЬеІшіко 129. 

[ґадзуля] (ент.) «жук гнойовик, $са- 
гаЬаеиз Б.»; — запозичення з румун¬ 
ської мови; рум. §І2ц1іе «комаха» утво¬ 
рене від дїга «тс.», яке, в свою чергу, 
походить від укр. [гедзь] (п. £іег).— 
ЗсЬеішіко 129; ИБРМ 339.— Див. ще 
гедзь. 

Ігадйнник] (бот.) «приворотень, 
АІсЬешіїїа уи1§агі$; дивина ведмеже 
вухо, УегЬазсит іЬарзиз Б.», [гадйнниця] 
«первоцвіт, Ргішиїа оШсіпаїіз» Ж, [гад- 
нйк цілолистний] «змієголовник Рюйша, 
ОгасосерЬаІшп КцузсЬіапа Б.» Ж, [га¬ 
дючка бородавчата] «гриб А^агісиз рЬаІ- 
Іоісіез з. уеггисозиз» Ж» [гадючка соро- 
ката] «гриб А^агісиз рапіЬегіпиз» Ж> 
[гадючка червоняна] «гриб А^агісиз ги- 
Ьезсепз» Ж, гадючник «Рііірепсіиіа 

Асіапз.», [гадяр] «вид неїстівного гри¬ 
ба» Я; — похідні утворення від гад, 
гадина, гадюка; назви зумовлені, оче¬ 
видно, різними властивостями відповід¬ 
них рослин, здебільшого точно не ви¬ 
значеними.— Див. ще гад. 

[гадра] «баба-яга, сварлива жінка»;— 
запозичення з польської мови; п. [Ьасіга] 
«зла жінка» походить від нім. Насіег 
«сварка, суперечка», спорідненого з дісл. 
Ь^б- «боротьба», гр. хотод «гнів», дірл. 
саіЬ «боротьба», стел, котора «тс.», укр. 
[котора] «сварка».— Шелудько 26; 
Зїадузкі І 400—401; Кіи§е—Міігка 
279.— Див. ще котора. 

[гаду] (у виразі [гаду-гаду] на позна¬ 
чення безтурботного базікання); — оче¬ 
видно, запозичення з польської мови; 
п. §асіц-§аби «тс.» пов’язане з §абас 
«говорити, казати; базікати», спорідне¬ 
ним з укр. гадати (див.). 

газ1, газація, газатор, газівнйк, гази¬ 
фікація,, газифікувати, газувати; — 
р. бр. болг. м. газ, п. ч. слц. §аг, схв. 
заст. газ, слн. §аз; — запозичення з ні¬ 
мецької, французької або голландської 
мови; нім. гол. §аз походять від фр. §аг, 
штучного новотвору бельгійського хі¬ 
міка ван Гельмонта (1577—1644) на базі 
лат. сЬаоз (<гр. %аод) «хаос».— СІС 
133; Шанский ЗСРЯ І 4, 7; Фасмер І 
382; Преобр. І 115; Кюраііпзкі 351; 
БЕР І 224; Оаигаі: 357; Когіпек 85,— 
Пор. хаос. 

газ2 (текст.), [газа] «вуаль, марля»; — 
р. бр. болг. газ, п. §ага, ч. §ага, £аг, 
слц. слн. £ага, м. газа, схв. газ; — оче¬ 
видно, через російське і, можливо, поль¬ 
ське посередництво запозичено з фран¬ 
цузької мови; фр. &йхе «тс.» утворене 
від назви міста Сага в Палестині або 
пов’язане (через ісп. £аза «прозора тон¬ 
ка тканина») з ар. цагг «шовк», перс, 
каг «тс.».— Шанский ЗСРЯ І 4, 8; Фас¬ 
мер І 382; Преобр. І 115; 3)У І 811; 
Вгйскпег 137; НоІиЬ—Буег 178; БЕР І 
224; К1и£е—Міігка 236; БокоізсЬ 91; 
Оаигаі 357. 

газ3, газ, газа, Газа, газнйк, газнйця, 
газнйця — див. гас. 

[газда] «господар», [газдаТ, Ж, Газ¬ 
диня], [газдівка] «господарство», [газ¬ 
дівство, газдівство, газдівський, Газдів- 
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ський, ґаздївнйй, ґаздовйтий, газдати 
Пі, газдйнити, ґаздйнити, газдувати, 
ґаздувати; — п. [§аг<1а] «заможний гос¬ 
подар», ч. діал. слц. §агсіа «господар», 
болг. діал. м. газда, схв. гдізда «багатій», 
слн. §агс!а «господар»; —запозичення 
з угорської мови; уг. §агс1а «господар», 
у свою чергу, походить із слов’янських 
мов (<слов. §озрос!а).— Лизанець НЗ 
УжДу 26, 118; Бевзенко НЗ УжДУ 
26, 177; Зіашзкі І 264; Вгйскпег 137; 
81. ’игуг. оЬсусЬ 243; МасЬек ЕЯіС 150; 
НоІиЬ—Буег 178; БЕР І 224; Младенов 
26; МИТЕЗг І 1038; Вагсгі 92.— Див. 
ще господа. 

газель (зоол.) «вид антилоп», газеля- 
чий; — р. бр. газель, п. ч. слц. §аге1а, 
болг. м. газела, схв. газела, слн. §а- 
геїа; — запозичено з французької мови 
через посередництво російської; фр. §а- 
геїіе «газель» походить від ар. §ага1, 
[§аге1] «тс.».— СІС 133; Шанский ЗСРЯ 
І 4, 8; Фасмер І 382; Оаигаї 357; Бо- 
коІзсЬ 55. 

газета, газетник, газетник, газе¬ 
тяр; — р. бр. болг. газета, п. слц. 
(з р., п.) £аге1а, ч. рідк. §агеіа, м. га¬ 
зета, схв. газета «старовинна дрібна 
монета»; — запозичене через посеред¬ 
ництво російської або польської і, мож¬ 
ливо, французької мов з італійської; 
іт. §агеііа «газета» (первісне значення — 
«дрібна монета», яку платили за читан¬ 
ня газети) утворене від назви старовин¬ 
ної венеціанської монети §ага, пов’яза¬ 
ної з гр. -рСа «майно, скарб» і перс. 
§ап] «тс.».— Акуленко 141; Кравчук 
УМШ 1957/4, 80; Шанский ЗСРЯ І 4, 
9; Фасмер І 382; Преобр. І 115; Зіатузкі 
І 264; Вгйскпег 137; БЕР І 224; Иаи- 
гаї 357. 

газирГ«пантронташі, пришиті на гру¬ 
дях коло чемерки», [газарі] «тс.»; — 
р. газьірй; — очевидно, запозичення з 
тюркських або іберо-кавказьких мов; 
можливо, пов’язане з Крим.-тат. азьір 
«готовий», тур. Ьагіг «готовий, приготов¬ 
лений, діючий» (від ар. Ьагіг «тс.»). 

[газоба] «будівля для сільськогоспо¬ 
дарського реманенту» ДБ II; — очевид¬ 
но, утворене від уг. Ьаг «будинок», спо¬ 
рідненого з хант. каі «тс.», фін. коїа 

«хата, хатина, халупа».—МЬГГЕЗг II 
76; Вагсгі 116. 

газон; —р. бр. болг. газон, п. ч. 
слц. §агоп; — запозичено з французь¬ 
кої мови через посередництво російської; 
фр. £агоп «дерен, газон; лужок» похо¬ 
дить від франк, або двн. ч/азо «тс.».— 
СІС 134; Шанский ЗСРЯ І 4, 10; Фасмер 
І 382; $1. \ууг. оЬсусЬ 245; Оаигаі 357. 

гаївка «веснянка», [агівка Ж, гагівка 
Гнатюк, гагілка, гагулка тж, гаїлка, 
галагівка Гнатюк, галагІлка, егулка, 
огулка, явілка тж, ягівка, ягілка Гнатюк] 
«тс.»; — неясне; виводиться (2і1упзкуі 
Зіауіа 43, 47—54) від назви птаха гбголь 
(ВисерЬаІа сіап^иіа), який відзначається 
особливо гарним танцем під час току¬ 
вання; пов’язувалось ще з гай (Гнатюк, 
Гаївки, Львів, 1909), гаятися (Шейков- 
ский, Бьіт подолян І 1, К., 1860, 1; Свид- 
ницький Основа 1861 XI—XII 39), главо- 
лати (Щурат Діло 1910, 95, 6—7), дінд. 
Ноіі «весняне свято» (Партицький Прав¬ 
да 1868, 244). 

гай, [гаїна] «гай», [гайнйк] «місце, де 
росте гай Я; лісник», [гайовйк] «лісо¬ 
вик», Ігайчук1 «син лісника» Я, гайний, 
гайовий, [загай] «зарість, хащі»; — р. 
діал. бр. гай, др. гай, п. нл. £а], ч. слц. 
\\щ, вл. Ьаі, схв. га/ (у складних топо¬ 
німах); — псл. *£а)ь, очевидно, пов’я¬ 
зане з £о)ііі, укр. гоїти (первісно) «за¬ 
лишати жити, вирощувати»; менш пере¬ 
конливі зіставлення з псл. §аіь, укр. 
гать (Мікі. Е\У 60; Вгйскпег 132), з псл. 
§а]Ш «кричати, галасувати», р. [гайІ 
«галас» (Толстой Сл. геогр. терм. 54— 
55; Преобр. І 116), з іє. *§аі- «співати» 
(НоІиЬ— Кор. 119; МасЬек БЕ 51, 240), 
з н. На£ «огорожа», Наіп (<двн. Ьа^ап) 
«гай» (СеЬаиег І 399) та ін.— Дзендзе- 
лівський 51. зі. 10/1—2, 60; Филин 
Происх. яз. 526—528; Фасмер І 382— 
383; Даль І 366; Мартьгнов Прабл. белар. 
філал. 72; Зіашзкі І 249—250; МасЬек 
ЕЗІС 155; $кок І 544.— Див. ще гоїти. 

гайвір — див. аїр. 

гайворон (орн.) «грак, Сопша їги^і- 
1е§из Б.», [гаворон ВеНЗн, гайвор Ж, 
гальворон ВеНЗн] «тс.», [гайворінь] (зб.) 
«гайвороння; дурні» Ж, гайвороненя, 
гайвороння (зб.), гайвороня, [грайворон1, 
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гайворонячий; — р. [гайворон], ст. во~ 
ронограй, п. нл. §ашгоп, ч. слц. Ьаугап, 
вл. Ьашгоп, болг. гарван, [гавран], 
м. гавран, схв. гаврйн, слн. §аугап; — 
псл. *§аіьуогпь, *§ауогпт>, утворене з 
основи дієслова *£а(])-, що виступає 
в др. гаяти «каркати», р. [гай] «крик 
галок; шум, галас», [гая] «зграя пта¬ 
хів», лит. £іедоі;і «співати», £аі(і^$ «пі- 
вень», [§аі(іа] «мелодія, нота», дінд. 
^Йуаіі «співає», лат. £аіиз «сойка» (іє. 
*£аі- «співати»), і іменника *уогпь «во¬ 
рон».— Фасмер І 383; Преобр. І 115; 
5Іамг$кі І 263—264; БЕР І 230; 5кок 
І 556; Магез Зіауіа 36, 359—361; Вегп. 
І 291; Тгаійтапп 76; Егпоїй—Меіііеі 
І 561; ДУаМе—Ноїт. І 376.— Див. ще 
ворон.— Пор. гавран, каворон. 

гай-гай (емоційний вигук; вигук для 
відгону хижих птахів), [гайна] (вигук 
для відгону яструба), [гая] (вигук для 
відгону птахів), гайкати «кричати 
гай»’, — п. [На]] (емоційний вигук; ім¬ 
перативний вигук до тварин), ч. Ьа] 
(імперативний вигук до птахів), схв. 
На] (емоційний вигук); — результат фо¬ 
нематичного оформлення інстинктив¬ 
ного вигуку, паралельний до ай; поши¬ 
рене також в інших індоєвропейських 
(дінд. свн. фр. ст. рум. Ьаї) і неіндо- 
європейських мовах (напр., тат. Най, 
Най-Най — вигуки для вираження емо¬ 
цій).— Бїатузкі І 391; МасЬек Е5.ІС 155. 

[гайда1] «флейта», [ґайда] «пастуша 
дудка; волинка; сопілка О», Іґайдар) 
«гравець на гайді», [ґайдун] «тс.» Мо, 
[гайдати] «грати на флейті», [ґайдува- 
ти] «грати на волинці»; — п. ^а/йа, мн. 
§аіс!у «волинка», ч. ке]с!у, слц. §а]- 
сіу, болг. гайда, схв. гййде, слн. £аійа 
«тс.»; — запозичено з турецької мови 
через посередництво південнослов’ян¬ 
ських і румунської (рум. £аШ «тс.»); 
тур. §аус!а «тс.», можливо, походить 
від арабського £аііа «тс.» або з ібер- 
ських мов.— 81а\узкі І 250; МасЬек 
Е5ЛС 148; УгаЬіе Котапозіауіса 14, 
144; ОБКМ 325; БЕР І 224—225; 5кок 
І 543—544; ЬокоІзсЬ 51. 

[гайда2] «гульвіса», [ґайда] «поганий 
пес; нероба, шалапут» Ж; — п. §а.)сіа 
«незграбна, слабка, дурна людина»; — 

результат перенесення назви гайда 
Іґайда] «волинка» за зовнішньою подіб¬ 
ністю (волинка складається з бурдюка 
і трьох дудок).— Див. ще гайда1. 

гайда3 (вигук, заклик до початку 
руху чи роботи) Г, Ж, [гай] «тс.», 
Ігайд-гайд] «вигук для підгону свиней» 
Мо, [гайт] «гайда» Ме, [гайти] (дит.) 
«гуляти», [гайту] «тс.» Ме, [гайтусь 
ходйти] (дит.) «випорожнятися»; — 
р. айда, бр. гайда, п. Ьаійа (з укр.), 
ч. Ьаісіу, слц. Ьа]йу, Ьаійа, болг. хайде, 
схв. хаіде, слн. Ьа]ді, Ьа]сі; — запози¬ 
чення з турецької мови (в російську — 
з татарської); тур. Ьауда, Ьауйі (ви¬ 
гук підгону) споріднене з тат. Найде 
«іди», башк. зйдд «тс.» і походить, оче¬ 
видно, від тюрк. а]‘сІа/Ьа](іа «гнати», 
збереженого в кирг. айда «гнати».— 
Шанский ЗОРЯ II, 55; Фасмер І 64; 
Зіадузкі І 391; МасЬек Е5ЛС 156; 5кок 
І 649; Дмитриев 520; БокоІзсЬ 51. 

[ґайда] «картопля» Ж; — запозичен¬ 
ня з польської мови; п. [^адсіу, §а]с1акі] 
«тс.» етимологічно неясне. 

[гайдабура] «бешкетник, розбійник», 
[гайдабурити] «бешкетувати»; — не зов¬ 
сім ясне; можливо, результат контамі¬ 
нації слів гайдамака «розбійник» і [га- 
лабурда] «дебош». 

[гай дай] «вівчар; вол ар Ж; воло¬ 
цюга Ж; здоровань Ж», Ігайдей\ «во- 
лар; волоцюга; здоровань; нечепура 
МСБГ», [гайдар] «вівчар», [гойдар] «тс.» 
Пі, [гайдарка] «ціпок вівчара», [гайтар] 
«волоцюга» Я, [гайдарювати] ПІ; — 
п. Ьа]да] «старший пастух»; — очевидно, 
запозичення з румунської мови; рум. 
Ьаібйи «пастух волів, корів» (мн. Ьаі- 
сіаі) виводиться від уг. Ьа]4о «погонич», 
пов’язаного з Най «гнати», яке може 
бути зіставлене з Ьай «скривляти» або 
з манс. сЬиД- «спонукати, підганяти»; 
форми з суфіксом -ар могли виникнути 
на українському грунті в результаті 
зближення з [гайда] «(пастуша) флей¬ 
та».— БсЬеІийко 129; —Агша? та 
ін. котапозіауіса 16, 88; МІМТЕЗг II 
28—29; Вагсгі 109. 

[гайдак] «спритний» Я; — очевидно, 
пов’язане з тур. Ьау «вільно, легко», 
Ьаусіі Ьаусіі «тс.». 
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[гайдалакати] «базікати, балакати» 
Я; — неясне; можливо, афективне утво¬ 
рення, пов’язане з тур. Ьауіа «кричати; 
бути недбалим»; пор. ч. Ьаідаїак «не¬ 
охайна, недбала людина, ледар, нероба». 

гайдамака «учасник селянського по¬ 
встання в XVIII ст.; [розбійник]», [гайда¬ 
мака] «тс.» Ж, гайдамацтво, гайдамач¬ 
чина, [гайдамачина] «вид вишитого 
узору на сорочці» Я, [гайдамашня] 
(зб.) «гайдамаки» Я, [гайдамачий] Ж, 
гайдамакувати, гайдамачити, ст. гай- 
дамак'ь, гайдамацки, гайдамащина 
(XVIIIст.);— р. гайдамак, бр. гайдама¬ 
ка, п. Ьаійатак, ч. слц. Ьа^атак, болг. 
хайдамак (усі з укр.); — запозичення 
з турецької мови; тур. Ьаусіатак «роз¬ 
бійник» споріднене з чаг. тат. Найдамак 
«гнати; грабувати».— Москаленко УІЛ 
39; Шанский ЗСРЯ І 4, 10—II; Фасмер 
І 383; Преобр. І 116; 51а\у$кі І 391— 
392; Вегп. І 375; Дмитриев 532—533; 
Шипова 113; ЬокоізсЬ 61. 

[гайдарак] «коноплина, що виросла 
окремо; буйна коноплина Ме; добірна 
конопля, з якої збирають на посів на¬ 
сіння Мо», [гайдарикй] «відібране на 
посів конопляне насіння» Мо, Ігайдурі] 
«рідко посіяні коноплі (на насіння)» 
Мо; — неясне; можливо, походить від 
нгр. ^аїбонра^хаФо «будяк, чортопо¬ 
лох», утвореного з основ іменників чаї- 
бобра «ослиця» (чаїборое «осел») І а4- 
хабч «колючка, будяк». 

[гайдарикй] «дерев’яні вила на 5—6 
ріжків» Мо; — неясне; можливо, по¬ 
в’язане з рум. Ьй6йга£ «ціпок; бияк 
(частина ціпа); ручка, держак рибаль¬ 
ської сітки; млиновий штовхач», що 
зіставляється з уг. Ьасіагб «тс.», похід¬ 
ним від Ьабаг «базікати; (ст.) бовтати, 
махати»; могло зазнати фонетичної ви¬ 
дозміни під впливом слова гайдарак 
«велика коноплина».— ОЬКМ 356; Ваг- 
сгі 107. 

гайдасати — див. гойдати. 
[гайдачокі «орнамент на писанках»;— 

неясне. 
гайдук «повстанець-партизан у пів¬ 

денних слов’ян у XV—XIX ст.; солдат 
надвірної сторожі; лакей», Ігайдученя] 
Я, ст. гайдукь (1593); —р. бр. гайдук, 
п. ч. Ьаісіик, слц. Натиск, болг. хай- 

діук, м. а}дук, схв. ха]дук, слн. На]бик;— 
запозичення з угорської мови; уг. Ьа]'с1и 
«розбійник» (мн. Ьа.| бик) є за похо¬ 
дженням назвою однієї з етнічних 
груп угорців; непереконливим є твер¬ 
дження про польське посередництво 
(Вегп. І 375; $Іамгзкі І 392; І^ісЬЬагсІі 
52; Шанский ЗСРЯ І 4, 11).— Мака- 
рушка 8; Тимч. 501; Фасмер І 383—384; 
Вгііскпег 167; 5кок І 649—650; Кпіегза 
I 2, 834—836; ЬокоізсЬ 61— 62; МІМТЕЗг 
II 23—24. 

[гайзуб] (бот.) «васильок, Осігпигп 
Ьазіїісшп» Ж, [гайзебок Мак, гайбуз] 
«тс.»; — неясне. 

гайка (тех.); — р. бр. болг. гайка; — 
запозичення з російської мови, в якій 
утворене, очевидно, від [гаить] «закри¬ 
вати; лагодити».— Шанский ЗСРЯ І 4, 
11—12; Фасмер І 384; БЕР І 225. 

[гаймїн] «безліч; натовп»; — оста¬ 
точно не з’ясоване; можливо, пов’я¬ 
зане з п. §тіп «простолюд, чернь», 
§тіпа «громада», що походять від свн. 
£етеіп «спільний» (Шелудько 26). 

[гайнар] «робітник, який приганяє 
на ярмарок худобу»; — можливо, за¬ 
позичення з румунської мови; рум. 
£йІпаг «торговець свійською птицею» 
є похідним від §йіпй «курка», що похо¬ 
дить від лат. §а11Тпа «тс.», пов’язаного 
з даііиз «півень», очевидно, запозиченим 
з якоїсь передньоазіатської мови,— 
\УаШе— Ноїт. І 580—581. 

гайно «екскремент, гній; підстилка 
для худоби; ведмежий барліг; безладдя, 
гніздо», [гайняний] «брудний, поганий», 
[гайнуватиІ «захаращувати; смітити» 
Па; — р. [гайно] «лігво; барліг; хлів; 
мотлох; бруд; кізяк», бр. [гайно] «ліг¬ 
во», ч. [§а]'по] «прибудова», ст. Ьаіпо «те, 
що заборонено їсти»; — очевидно, псл. 
*£аіьпо «захисток; бруд», похідне від £а- 
Зііі «захищати; забороняти».— ЗССЯ 6, 
87—88.— Див. ще гаяти. 

[гайнок] «туди, там» ВеЗа; — запо¬ 
зичення з польської мови; п. [Ьа]пок] 
«тс.» утворене з давнього вказівного 
прислівника На] «туди, там», спорідне¬ 
ного з ч. ст. а] «от», мор. [а]] «так», 
вл. На] «так», вказівного займенника 
опо «те», спорідненого з укр. он, він, 
та частки -к, тієї самої, що і в укр* 
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гайнувати гакс 

[тут-ки, теперки].— Зіамгзкі І 391.— 
Див. ще він, он. 

гайнувати «переводити, розтрачува¬ 
ти; [бенкетувати, гуляти]», [гейнувати] 
«тс.»; — очевидно, результат контамі¬ 
нації дієслова гаяти «даремно витра¬ 
чати (час)» і іменника гайно «гній, екс¬ 
кременти» (див.). 

гайнути «побігти, кинутись, май¬ 
нути», [гайднути] «утекти» Я;—оче¬ 
видно, пов’язане з [гай] «гайда».— Див. 
ще гайда3. 

[гайстер] (орн.) «чорногуз», [астер, 
гарист Л, гастір Л] «тс.», [гайстрячий] 
Я, ст. гайстері» (XVIII ст,);—бр. 
[гайсцер] «тс.», п. [Ьа^зіег] «сіра чап¬ 
ля»; — через польську мову запозиче¬ 
но з нижньонімецької; нн. кеізіг (Ьеі- 

зіег) «сорока», нвн. Еізіег «тс.» спорід¬ 
нене з дангл. а§и «тс.» І зводиться до 
зах.-герм. *а£0 «колюча»; пов’язуван¬ 
ня з р. аист (Клепикова ВСЯ V 152— 
153; Преобр. І 4; Вегп. І 25) здається 
сумнівним (Фасмер І 64).— Кобилян- 
ський Мовозн. 1976/6, 32; К1и§е—Міігка 
163—164. 

[гайта1] «розпусна дівка»;—запо¬ 
зичення з румунської мови; рум. Ьаіій 
«розпусниця» виводиться від уг. На]! 
«ганяти».— 353.— Див. ще гай- 
дай.— Пор. гейда. 

гайта2 — див. гаття. 
[гайтані «пояс із гаманом (у пасту¬ 

хів)»; — р. [гайтан] «шнурок; учкур; 
стрічка; кісник; вірьовка», болг. гай¬ 
тан «шнур, галун», м. схв. га]тан 
«шнур, галун, тасьма»; — запозичене з 
турецької мови, можливо, через румун¬ 
ську (рум. §ййап «тс.»); тур. §ауіап 
«шнур» походить від сгр. уаїетахох 
«шнур, пояс», нгр. «шнур, тась¬ 
ма», яке зводиться до слат. §аііапит 
«тс.», мабуть, запозиченого з кельт¬ 
ських мов.— Шанский ЗСРЯ І 4, 12; 
Фасмер І 384; Шипова 114; Ернштедт 
Сб. Виноградову 131—136; БЕР І 225; 
5кок І 544—545; )УаМе—Ноїш. І 576. 

[гайтувати] «полювати», [гашпів] «по¬ 
льовий сторож; лісник», [гайтове] «по¬ 
лювання», [гай/пбви] (мн.) «тс.»; — 
п. ЬаДотуас «робити облаву»; — запози¬ 
чення з угорської мови (уг. ЬаД «га¬ 

няти»).— Лизанець Тези доповідей 
УжДУ 1965, 48; ВеЗн 9; 5іа\у$кі І 
393.— Див. ще гайдай. 

[гайшан] «лихий чоловік, розбиша¬ 
ка, забіяка» Ва; — очевидно, пов’язане 
з тур. ка^іп «грубий, різкий» (від ар. 
£азГп «дурний, невихований, грубий»).— 
ТБР 209. 

гак1 «крюк», гакуватий; — р. бр. 
гак, п. как, ч. слц. как; — в україн¬ 
ську і білоруську мови запозичено з се¬ 
редньоверхньонімецької, в російську — 
з голландської (гол. каск); свн. каке(п) 
«крюк» (двн. каско, како «тс.») спорід¬ 
нене з днн. касо, дангл. каса, ісл. Ьакі, 
а також, з іншою огласовкою, днн. Ьок, 
англ. коок, шв. [кок] «ріг, виступ», 
дісл. кбкіа (від *кокіоп-) «крюк», рос. 
кбготь, укр. кіготь, лтс. І£е§із «милиця, 
костур».— Кобилянський Мовозн. 1976/ 
6, 32; Шелудько26; РісккагсИ 52; Фасмер 
1384; Преобр. І 328; Зіашзкі І 393; Юи- 
£е—Міігка 283.— Див. ще кіготь. 

гак2 «лишок» (з гаком «з лишком»);— 
не зовсім ясне; очевидно, виникло в ри¬ 
боловецькому середовищі і спочатку 
означало вагу гака, на якому зважува¬ 
лася зловлена риба, як додаткову ве¬ 
личину до чистої ваги риби.— Романова 
141—143.— Див. ще гак1. 

[гак3] «плата вівчарю за роботу»; — 
запозичення з тюркських мов; тур. 
крим.-тат. кар. полов, как «платня, ви¬ 
нагорода, заслуга, справедливість» по¬ 
ходить від ар. ка^^ «правда, справедли¬ 
вість, обов’язок, претензія».— Ши¬ 
пова 114. 

гаківниця «старовинна рушниця», ст. 
гаковницьі (1529); — бр. ст. гаковница 
(1514); ч. какоупісе; — запозичення з 
польської мови; п. Ьако^упіса походить 
від свн. какепЬйкзе, що складається 
з основ іменників какеп «гак» і Ьйкзе 
«рушниця; бляшанка».— Шелудько 26; 
Кісккагсй 52; Мельников Зіауіа 34/1, 
111; Бульїка 76—77; Зїаузкі І 393.— 
Див. ще букс, букса1, гак1. 

гаклбве —див. готлбва. 
[таксі (вигук, яким відганяють сви¬ 

ней), [гаксьо1 «тс.» Ж; —неясне; мож¬ 
ливо, походить від нім. [НаскзсН] «кнур», 
яке пов’язується з Ьескеп «виводити 
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гал 

(малят), народжувати» (Раиі БШЬ І 
266). 

[гал1] «невелика поляна в лісі, галя¬ 
винка», [гало] «тс.; лісове озеро; місце 
на озері, не заросле водоростями», 
[галя] «полонина», галява, [гальва] «огріх, 
недосів» Мо, галявина, галявка «галява», 
[гальдвина] «тс.», Ігалнйй] «відкритий» 
Я, [гайний] «вільний; пустий» О, [галю- 
вати] «порожнювати», прогалина, [про- 
галюватина] «прогалина серед хлібів», 
[прогалявина] «галявина», [прогаль Ж, 
прогальовина] «тс.», [провалюватися] 
«місцями відкриватися з-за хмар» (про 
небо) Ж; — р. прогалина, провал, бр. 
гала «голий простір», п. Ьаіа «гірське 
пасовисько» (з укр. або з слц. ЬоІ’а);— 
псл. *§а1ь, пов’язане чергуванням го¬ 
лосних з основою прикметника §о1ь 
«голий».— Петров Ономастика 85—89; 
Толстой Сл. геогр. терм. 104—110; Фас- 
мер І 384; ЗССЯ 6, 89—90, 96; Вегп. 
І 294.—Див. ще голий. 

[гал2] «невелика куля», галка «тс.», 
гали «нарости на рослині, викликані 
паразитами; [литки]», [гали] «литки» Я, 
[гало] «куля; скляна куля для прасу¬ 
вання», [галун] «вареник із грушею» 
Л, [галух] «кілька галушок, що зліпи¬ 
лися докупи», [галуха] «велика галуш¬ 
ка», галушка, [галущйця] «галушки» Я, 
гал$иіник «любитель галушок», [галйти] 
«прасувати галом», ст. галка (1637); — 
р. діал. бр. галка «кулька», п. §а!ка 
«тс.», ч. Ьаїка «хворобливий наріст на 
рослинах», слн. [§а1ка] «чорнильний го¬ 
рішок»;— вважається запозиченням з 
германських мов; свн. §а11е «пухлина 
на нозі коня», двн. £еа11а «тс.», з якими, 
можливо, пов’язане це слово, походять 
від лат. §а11а «наріст», спорідненого 
з дінд. ціліша- «пухлина», алб. £0£еІе 
«куля; гал (на рослині)», свн. коїіе 
(кої) «голова» (КісЬЬагсІі 52; Вгіїскпег 
133; Вегп. І 292; К1іі£е—Міігка 229; 
и'аісіе—Ноїт. І 580); допускається й 
можливість власне праслов’янського по¬ 
ходження, зокрема зв’язку з голий (пор. 
р. голь'ш «круглий камінець») і з [гал1] 
«галявинка», галька «круглі камінці» 
(Москаленко УІЛ 47; Фасмер І 388; 
81а\узкі І 253); пов’язання з ґуля, псл. 
§иІІа (Опйгиз 51. и’огізі. 131), як і ви¬ 

галабута 

ведення від гіпотетичного псл. §аШі 
«кидати» (МасЬек Е5ЛС 158), недостат¬ 
ньо обгрунтоване. 

[гал3] «сума» Ж; — очевидно, утво¬ 
рене шляхом зворотного словотвору від 
іменника загал чи від прислівника за- 
галом.— Див. ще загал. 

[гал4] (вигук, що імітує собаче гав¬ 
кання) Я; — звуконаслідувальне утво¬ 
рення, паралельне до гав (див.). 

[гала1] (вигук, яким відганяють гу¬ 
сей, качок, голубів; яструба або вепра 
О), [галай] «тс.», [галакати] «відганяти 
яструба або вепра» О; — очевидно, ре¬ 
зультат видозміни давнішого галя, при¬ 
дихового варіанта вигуку аля, яким від¬ 
ганяють свиней, під впливом вигуку 
гйлаїгйля, вживаного до гусей.— Див. 
ще аля. 

гала2 — див. галасвіта. 
[гала] «гайда» (?: Сів на коня та ґала 

на той плац); — неясне; можливо, по¬ 
ходить від тур. каїа «опинившись», діє¬ 
прикметника від каїтак «залишатися, 
опинятися»; у такому разі первісне зна¬ 
чення укр. доламало бути близьким до 
гульк. 

[галабурда] «бешкет, бешкетник», [га- 
лабіурдник], Ігалабурдство] «бешкетни¬ 
цтво» Я, Ігалабушяк] «бешкетник» О, 
[галабурдити]; — р. [халабурда] «роз¬ 
зява, нехлюй», [халабруда] «тс.», п. Ьаіа- 
Ьигйа «бешкет, бешкетник», [ЬагаЬигда] 
«тс.» (з укр.), ч. ЬагаЬигсіі «ганчір’я», 
ст. ЬагаЬигсІа, слц. [ЬаІаЬигсіа] «неспо¬ 
кійна людина; ганчір’я»; — складне ут¬ 
ворення, до якого входить вигуковий 
елемент гала-, що виступає також у ви¬ 
разах галай, галас, галу-балу, та імен¬ 
ник бурда «бешкет, бешкетник»; у ро¬ 
сійській мові набуло відмінного значен¬ 
ня, очевидно, в результаті зближення 
з [хал] «дешевинка», [халовой] «дешевий; 
дурний»; менш переконливе виведення 
галабурда від уг. ЬегсІеЬигсІі «вітрогон» 
(МаІІшжзкі Ногргашу 17, 22).— Фасмер 
IV 216; Зіамгзкі І 396.— Див. ще бурда1, 
галай1. 

[галабута] «пихатість»; — складне 
утворення, перший компонент якого 
гала-, можливо, пов’язаний з болг. 
голям «великий», схв. гдлем, ч. Ьоіет^ 
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галаган 

«тс.» або має вигуковий характер, як 
у [галабурда); другим компонентом є 
іменник бута «пиха».— ВеЗн 9.— Див. 
ще бута. 

галаган (орн.) «Індик; півень з голою 
шиєю»; — очевидно, запозичення з ро¬ 
сійської мови; р. Ігалган) «тс.» походить 
від гол. каїкоеп або нн. каїкйп «тс.» 
(букв, «калькутська курка»); значення 
«півень» з’явилося, мабуть, у резуль¬ 
таті контамінації слів галаган «індик» 
і [ралан] «півень з голою шиєю».— 
Фасмер І 385. 

[ґалаґан1] «великий мідний горщик; 
мідна монета», [галаган] «тс.», [ґалаґа¬ 
ни] «вироби з тіста, подібні до бубликів» 
Л, [ґалаґбн] «великий металевий гу¬ 
дзик (як об’єкт дитячої гри)» (Ме); — 
болг. [галаган] «мідна монета», гологан 
«тс.»; неясне; можливо, пов’язане з тур. 
каї «плавлення металів; очищене золото 
і срібло» або з каз. хак. тат. кола «жовта 
мідь», кирг. коло «тс.»; пор. рум. §о1о- 
£ап «монета».— Радлов II 1, 219, 585, 
591; БЕР І 262. 

[ґалаґан2] «поплавок у рибальській 
сітці», [галаган] «тс.»; — неясне; мож¬ 
ливо, утворене від невідомого тюрк¬ 
ського слова, що має спільну основу 
з тат. калку «підніматися, спливати, 
випливати, виходити на поверхню 
(води)». 

[ґалаґан3] «ікра білої риби»; — не¬ 
ясне; можливо, запозичення з тюрк¬ 
ських мов, пов’язане з тат. калган 
«відкладене». 

[ґалаґан4] «іскра, головешка; згасле 
вогнище Ж»; — неясне; можливо, сюди 
ж [ґалаґани] «дрібні гілки; терміття» Л. 

[ґалагахати] «базікати, пхикати» 
Ж; — очевидно, результат афективної 
видозміни форми [ґаламдґати] «тс.» 
(див.). 

галагївка див. гаївка. 
[ґалаґбда] «картопля» Ж;—неясне; 

можливо, є результатом видозміни фор¬ 
ми [ґалґан] «тс.» під впливом рум. ^оіо- 
§о{ «грудка».— Див. ще ґалаґан. 

[галаґонити] «дзвеніти» Я; — звуко¬ 
наслідувальне утворення. 

ґалаґотати — див. ґелґати. 
[галаджійка] «невеликий плужок», 

[галажійкаІ «тс.» Дз, [галажовка] «об¬ 

галай 

роблення грунту галажійкою» Дз, [га- 
лажувати] «обробляти грунт галажій¬ 
кою» Дз; — неясне; можливо, пов’я¬ 
зане з аз. алах «невелика мотика для 
чищення грядок». 

галаджбвий — див. алажа. 
[ґаладзан] «великий горщик» Ж; — 

результат контамінації слів [ґалаґан 
(галаган) «великий мідний горщик» і 
казан (див.). 

Галадій - див. Галактіон. 
[галадрйґа] «непосида, шелихвіст» 

Па; — неясне; можливо, запозичення з 
чеської мови; ч. ст. ЬаІасігу]е «шарла¬ 
танка», Наїабгуіа, Ьаіапбгуіа, Ьаіа^гуса 
«тс.», слц. [Ьаіабга] «крикун», пояснює¬ 
ться як складне утворення з вигукового 
елемента Ьаіа з негативним відтінком 
значення і другого елемента, пов’яза¬ 
ного з ч. сігуаспік «шарлатан, виробник 
і продавець лікувальних мазей», похід¬ 
ним від йгуак «протиотрута, ліки», що 
походить від слат. ІІгіаса (Іііегіаса) 
«тс.», яке зводиться до гр. Отіріаха 
«ліки з тваринних отрут», похідного від 
#т)Р «звір» (МасЬек Е8ЛС 130, 157), 
спорідненого з псл хуегь, укр. звір; 
з другого боку, досить близьким здає¬ 

ться лтс. аїсіагіз «неспокійний, непо¬ 
сида, дурень»; в українській формі про¬ 
являється вплив дієслова дрйгати. 

[галадун] «глечик для молока»; — 
очевидно, результат контамінації форм 
[гладущик] «глечик для молока» і [ґав- 
дун] «великий горщик» (див.). 

[галай1] «запальна людина, крикун; 
зірвиголова», [галайко] «тс.», [галайку- 
ватий] «крикливий», [галаюватий] 
«шумний, буйний», [галайкати, галай- 
коггіати, галайкотіти]; — очевидно, по¬ 
хідні утворення від звуконаслідуваль¬ 
ного вигуку гала, (гал$) на позначення 
безладного галасування; частина утво¬ 
рень може бути пов’язана з вигуком 
гала (галай), яким відганяють птахів.— 
Пор. гала1, галакати, галас1, галйти, 
галу-балу. 

[галай2] (бот.) «овес, Ауепа їаіна» 
ВеНЗн, [галак, галюс] «тс.» ВеЗа; — оче¬ 
видно, похідні утворення від псл. *£а1- 
як варіанта основи прикметника £о1ь 
«голий» з іншим ступенем чергування 
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голосного.— Див. ще голець.— Пор. 
гал1, галапуп, галиця. 

галай3 — див. галювати. 
галай-балай (у виразі на г.-б. «не¬ 

обдумано, абияк»); — п. па Ьаіаі-Ьаіа.) 
«наспіх» (з* укр.), ч. слц. НаїаЬаІа 
«тс.»; — запозичення з тюркських мов, 
видозмінене внаслідок додання проте¬ 
тичного звука г; тат. алай-болай («сяк- 
так» (у виразі алай-болай гьта «абияк, 
поверхово») складається з алай «у такий 
спосіб, так» і болай «тс.». 

[галайда] «бродяга, безпритуль¬ 
ний»; — очевидно, складне слово, утво¬ 
рене з прислівника гала «до кінця, да¬ 
леко» (у виразі піти гала світа «піти 
світ за очі») і східнослов’янської форми 
дієприкметника ида «ідучий».— Див. ще 
галасвіта, іти. 

[галайстра] «юрба, стовпище»; — п. 
[Наіа]*8Іга] «тс.» (з укр.); — результат 
видозміни форми [халастра] «тс.» під 
впливом форми [галай] «крикун, зірви¬ 
голова» чи [галайда] «бродяга».— Див. 
ще халастра. 

галакар — див. гаракаль. 
[галакати] «кричати; лаяти Я», [за¬ 

лякати] «тюкати» Ж; —п. [Ьаіакас] «спі¬ 
вати (про п’яних)» (з укр. ?), вл. Ьаіекас 
«кричати, галасувати»; — похідне від 
тієї самої звуконаслідувальної основи 
гал-, що і в словах [галай1], галас1, 
галу-балу (пор.). 

Галактібн, [Галадій, Лахтіон], ст. 
Галактйонь: млека политі, албо молоч¬ 
ний (1627); —р. болг. Галактибн, бр. 
Галакціен, др. Галактионь, слц. Оаіакі, 
стел. Гллдктиом-ь; — через старосло¬ 
в’янську мову запозичено в давньо¬ 
руську з грецької; гр. ГаХахтїоп? утво¬ 
рене від основи уаХа (род. в. ^аЛахтос) 
«молоко», спорідненого з лат. Іас (Іас- 
ііз) «тс.».— Сл. вл. імен 205; Беринда 
198; Петровский 82; Таїсіє—Ноїш. І 
741—742; Воізася 139; Ргізк І 283—284. 

[галалймі «розбійник» Я; — неясне; 
можливо, походить від крим.-тат. аі 
аіат «народ, люди», яке зводиться до 
ар. а] ‘аіат «світ, народ, публіка», по¬ 
в’язаного з дієсловом 'аііта «знати, ро¬ 
зуміти»; пов’язання з [ґала] «гайда, хо¬ 
дімо» (Яворницький 133) неперекон¬ 
ливе. 

[галамаґа] «грудка, грудомаха (гли¬ 
ни, глею)» Умань, [ґалямаґа] «гуля, 
головешка, мерзла грудка» Па; — оче¬ 
видно, афективне утворення від [гал] 
(*ґал) «кулька», п. §а!а «тс.», пара¬ 
лельне до грудомаха (від груда).— Див. 
ще гал2. 

[галамаґати] «базікати; пхикати» Ж» 
[галамагати] «базікати», [ґалямаґати] 
«невміло писати чи малювати, мазюка¬ 
ти» Ме, [галамаґа] «зухвалець, нахаба 
Ж; базіка О»; — запозичення з поль¬ 
ської мови; п. [£а1ат§ас] «говорити дур¬ 
ниці» утворене, можливо, від £а1ата]а 
«бельбас, тюхтій», що походить від 
ч. Ьаіата «дурень, нечема» або слц. 
скаїата «тс.», які пов’язувалися з р. 
[халабурда] «незграбна людина» (МасЬек 
Е5ЛС5 122) або з ч. Ьоіету «величезний» 

(МасЬек Е5ЛС 157). 
[галамбувати] «змішуватися, перемі¬ 

шуватися», [галамбець] «страва з куку¬ 
рудзяного борошна; кисіль з вівсяного 
борошна», [гамбець] «мучна страва 
з олією; густа вівсяна каша, яку під 
час їди мнуть руками» О, [гамбиць] 
«тс.» О; — очевидно, виникло на ос¬ 
нові рум. Ьаіапсіаіа «абияк, безладно», 
аіапйаіа «тс.», можливо, зближеного з 
аІашЬІса «переганяти, дистилювати; муд¬ 
рувати»; рум. аіапсіаіа «виводиться від 
нгр, (Хє^оі) аХК' от’ «(говорити) 
дурниці» (букв, «говорити одне замість 
другого»); форма галамбець могла бути 
утворена за зразком голубець; зістав¬ 
ляється також (Онишкевич) з ут. §ояі- 
Ьбс «галушка (звичайно з начинкою)». 

[ґалан] «півень особливої породи» 
Ме, [ґ аланський] (про породу курей) 
Ме; —очевидно, результат контаміна¬ 
ції прикметника голландський як озна¬ 
чення породи курей і молд. голан. «го¬ 
лий» (у цих курей гола шия)^— Мельни- 
чук Молд. зл. 165. 

[ґаландїти] «варнякати» Ж; — ре¬ 
зультат контамінації форм [баландіти] 
і [ґаламаґати] «тс.».—Див. ще балан¬ 
да1, галамаґати. 

[галанець] «фат, франт; хитрун»; — 
очевидно, результат видозміни значення 
ст. галанець «голландець», тобто взагалі 
іноземець або одягнутий по-іноземному; 
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галанка галахура 

могло означати й того, хто носив га- 
ланці (вузькі модні штани).— Див. ще 
галанка. 

[галанка] «особливий вид петлі; 
верхня тепла чоловіча сорочка, піджа¬ 
чок Мо»; [ґаланки] «підштанки», [га- 
ланціі «вузькі штани» СУМ, Ж, [галан- 
чатий] «одягнений у вузькі штани»; — 
утворення від назви країни Голландія 
і прикметника голландський, у першому 
складі яких виявляється вплив росій¬ 
ського акання, характерного вже для 
вихідних форм укр. ст. галанець «гол¬ 
ландець», гаванський «голландський».— 
Булаховський НЗ КДУ 1946, У/1, 90. 

галантерея, галантерейник, галанте¬ 
рейний; — р. галантерея, бр. галанта- 
рзя, п. §а1апіегіа, ч. ^аіапіегіе, слц. 
^аіапіепа, болг. галантерия, м. галан- 
тери}а, схв. галантерща, слн. §а!апіе- 
гї]'а; — запозичено з французької мови 
через посередництво російської і. далі, 
німецької; нім. Оаіапіегіе «предмети 
розкоші; модний товар» походить від 
фр. ^аіапіегіе, утвореного від форми 
§а1ап1, дієприкметника до давнього діє¬ 
слова §аІег «розважатися», яке, оче¬ 
видно, походить від двн. \уа11ап «кипі¬ 
ти».— СІС 135; Шанский ЗСРЯ І 4, 
13; Иаигаі 351. 

[галапас] «дармоїд», [галапасний], 
Г алапайда (прізвисько) (Ме); — мож¬ 
ливо, штучне (бурсацьке) складне утво¬ 
рення з гр. ч&Ха «молоко» і яаїд (род. 
в. лаібод) «дитина» у значенні «немовля» 
для глузливого підкреслення бездіяль¬ 
ності дармоїдів. 

[галапуп] «пташеня, яке ще не вкри¬ 
лося пір’ям; (перен.) дитина»; — ва¬ 
ріант слова голопуп, можливо, пов’яза¬ 
ний з давнім варіантом гал- основи 
гол-(ий), як у галява і под. (див.).— 
Пор. галацюцько. 

галас1, [галасайко], [галяс] «лемент, 
крик, гучне ридання» Бі, галасливий, 
галасуватий, галасати, [галасйти] Пі, 
галасувати, [галясувати] Пі; — бр. га¬ 
лас, п. Ьаіаз (з укр.), [^аїизгус] «гурко¬ 
тіти; піднімати галас», ч. слц. [Ьаіаз] 
(з п.); — утворення з суфіксом -ас від 
звуконаслідувального елемента гал-, 
того самого, що і в іменнику [галай] 
«крикун», дієслові [галакати] та ін.; 

недостатньо обгрунтованими були спро¬ 
би виведення від голос (НоІиЬ—Кор. 
119), від ос. ^аіаз (Фасмер І 431), пов’я¬ 
зання з ч. Ьагазііі «шелестіти, шуміти» 
(МасЬек Е5ЛС 157) та ін.— Зіашзкі 
І 397—393; ЗССЯ б, 90—91. — Пор. га¬ 
лай1, галдикати, гал йти, галу-балу. 

[галас2] «рибалка» ВеУг; — запози¬ 
чення з угорської мови; уг. Ьаіазг 
«тс.» утворене від Ьаі «риба», фінно- 
угорського походження, спорідненого 
з манс. кол, хант. киї, фін. каїа.— 
МГЧТЕЗг^ІІ 31; Вагсгі 109. 

[галасвіта] «світ за очі», [галасвіта, 
галайсвіта Ж1 «тс.»; — результат злит¬ 
тя прислівникової форми [гала], оче¬ 
видно, утвореної за зразком псл. *кгота, 
*ргоса,*ргата,*рг$та,*ргоІіуа, *рака, 
*озоЬа, *та1а, *пгьпо£а і под. від псл. 
*§а1ь «кінець», спорідненого з лит. §а- 
Іаз, лтс. §а1з «тс.», прус. §а11ап «смерть», 
а також лит. §е11 «колоти», лтс. (Ігеїі 
«тс.», псл. гаїь, укр. жаль, з формою 
род. в. іменника світ.— Ільїнський 36. 
комісії для дослідж. історії укр. мови 
І 77; Ргаепкеї 130.— Див. ще світ.— 
Пор. жаль. 

[галат] «якірний мотуз на човні» 
Дз, Мо; — запозичення з румунської 
мови; рум. ЬаШ «трос, швартов» похо¬ 
дить від тур. Ьаіаі «канат; причал» 
РІЖМ 353). 

[галатйн] «крикун; безладний чоло¬ 
вік, вітрогон, шибеник Ме; дурний чо¬ 
ловік, здоровань Мо», [галатійдн] «ду¬ 
рень» Мо, [галатинуватий] «необачний, 
невгамовний Ж; трохи безтолковий Ме; 
здоровий, високий, товстий Мо»; — 
болг. галатен «брудний», галатйн «роз¬ 
тлитель малолітніх; лихослов», м. га¬ 
латен «брудний; непристойний», схв. 
§аШап «непристойний, лихослов»; — 
запозичення з турецької мови; тур. £а- 
Іаі «помилка; неправильний вислів» по¬ 
ходить від ар. §а1аі «неосвіченість, гру¬ 
бість».— 5кок І 546. 

[галахура] (глузливе прізвисько попа 
або членів його родини); — похідне утво¬ 
рення від п. §а!асЬ (знев.) «ксьондз, 
піп», яке походить від гебр. §а1ІасЬ 
«поголений»; назва мотивується тим, 
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галацюцько галерея 

що ксьондзи голять голови.— ІЯазгул 
2ІОСІ2. 49. 

[галацюцько] «пташеня, яке ще не 
оперилося» Ж; — варіант слова [голо- 
цюцьок], можливо, пов’язаний з давнім 
варіантом гал- основи гол-(ий), як у 
галява і под.— Див. ще голоцюцьок.— 
Пор. галапуп. 

[ґалба] «світло-жовтий» (масть і 
кличка вола) Ме; — запозичення з мол¬ 
давської мови; молд. галбен (рум. £а1- 
Ьеп) «жовтий» походить від лат. £аІЬі- 
пиз «жовто-зелений», суфіксального 
утворення від £а1Ьиз «тс.», слова кельт¬ 
ського походження (гал. *§а1Ьоз < іє. 
*£Ье1-ЬЬо5).— Мельничук Молд. зл. 165; 
СДЕЛМ 83; ОІЖМ 326; Ри?сагіи 60; 
\Уа1с1е—Ноїт І 578. 

[галвашка] «іграшка» Ж; — неясне, 
[ґалґа] (іхт.) «лобан, вид кефалі, 

Міі£і1 сНеІо» Ж; — неясне. 
[галган] «нероба, гультяй», [ґалґан] 

«голодранець; ганчірка» Ж; — запози¬ 
чення з польської мови; п. §а1§ап, як 
і ч. слц. &аІ£ап «тс.», походить від нвн. 
0а1§еп «шибениця», вживаного як ско¬ 
рочення замість <За1§еп5Ігіск «розби¬ 
шака», ОаІ£епуо£е1 «тс.» і спорідненого 
з двн. £а1§о «хрест», гот. §аІ£а, дісл. 
£а1§і «тс.», дїсл. §е1§іа «перекладина», 
лит. га1§а, лтс. гаІ£а «тс.».— 51а\узкі І 
252—253; Юи£е—Міігка 228. 

[ґалґан](заст.) «картопля» ВеНЗн; — 
очевидно, походить від п. §аІ£ап (бот.) 
«калган, Аїріпіа §а1ап§а»; перенесення 
назви з калганового кореня на картоплю 
було зумовлене тим, що з калгану, ши¬ 
роко відомої в середньовіччі цінної лі¬ 
карської рослини, як і картоплі, вико¬ 
ристовувались лише кореневища.— 
БСЗ 19, 397.— Див. ще калган. 

[галда] «купа землі; пуста порода» 
Ж; — п. ЬаМа «відвал пустої породи», 
ч. слц. Ьаісіа «тс.»; — запозичення з ні¬ 
мецької мови; нім. Наїде «купа пустої 
породи, косогір» походить від двн. Ьаісі 
«похилий», спорідненого з дангл. Ьеаісі, 
дісл. Ьаісіг «тс.», лит. заііз «бік, місце¬ 
вість».— Шелудько 26; КІи§е—Міігка 
283. 

[ґалда] «хабар»; — запозичення з 
польської мови; п. [§аМа] «пиятика; го¬ 
рілка», £іеМа «[тс.І; купецька корпора¬ 

ція» походить від нвн. ОЇІ(іе «корпора¬ 
ція, цех, гільдія; збори корпорації; 
урочистий обід корпорації», пов’язаного 
з £ейеп «коштувати, цінитися», ОеМ 
«гроші» і спорідненого з дісл. §І1бІ 
«гільдія», дангл. §е§іІ(іе «тс.», гот. £і1еІ 
«жертва, плата, податок; братство», 
дісл. а'аісі, двн. £еН «тс.», стел, жледж 
«виплачую»; заперечення зв’язку п. 
£а1да з §іеМа (Вгііскпег 140) недостат¬ 
ньо обг[^унтоване.— Шелудько 29; 5\У 
І 797, 821; Кіи^е—Міігка 245, 258. 

галдамаш — див. одомаш. 
галдикати (знев.) «вести пусті роз¬ 

мови»; — р. галдеть «тс.; галасувати», 
[галда] «шум, галас», п. [£аМа] «тс.»; — 
очевидно, похідне утворення від звуко¬ 
наслідувального елемента гал-, спорід¬ 
нене з галас, р. [валить\ «кричати», 
[галиться] «глузувати», п. ^аіизгус 
«гуркотіти, піднімати галас», гот. £б1- 
їап «вітати», двн. §е11ап «кричати», нвн. 
§е1]еп «тс.».— Шанский ЗСРЯ І 4, 14; 
Фасмер І 385.— Пор. галай1, галас1, 
галйти, галу-балу. 

[га-ле] «іди сюди»; — складний ви¬ 
гук, що виник внаслідок сполучення 
вигуку га з властивою йому в чеській 
мові функцією привернення уваги і 
частки ле «лишень».— Див. ще га1, ле. 

[галембїза, глембіза] «вид гри у га¬ 
личан і гуцулів біля мерця» Я; — не¬ 
ясне; можливо, пов’язане з слц. §е1ет- 
Ьйг «гра в жмурки». 

галера «старовинний вид судна», [га¬ 
лер Дз, гал яра, ґалєра Ж, ґаляра, га- 
лірка ЯК галерник, ст. ґалерьі (1693), 
на ґаляру (XVII ст.); — р. бр. болг. 
схв. галера, п. §а1ега, ч. слц. §а!ега, 
слн. §а1ега; —запозичення з італійської 
мови; іт. §а1ега «галера» утворене 
від §а1еа «тс.», пов’язаного з сгр. їа 
«вид судна», походження якого оста¬ 
точно не з’ясовано.— СІС 135; Шанский 
ЗСРЯ І 4, 14—15; Фасмер І 386; Преобр. 
І 117; $Іа^5кі І 250—251; Vаигаі 351. 

галерея; — р. галерея, бр. галерзя, 
п. ^аіегіа, ч. §а1егіе, слц. §а1егіа, вл. 
^аіегї]а, болг. галерия, м. галерща, 
схв. галерща, слн. ^а!егї|а; — запози¬ 
чено з німецької або французької мови 
через російську; н. ОаІегїе, фр. §а1егіе 
походять від іт. §а!1егіа, яке є резуль- 
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татом видозміни біблійного топоніма 
Оаіііеа, що вживався в Римі на позна¬ 
чення паперті храму.— СІС 135; Шан- 
ский ЗСРЯ І 4, 15; Фасмер І 386; БЕР 
І 227; К1и£е—Міігка 228; Оаигаі 352. 

галета «сухий коржик»; — р. бр. 
болг. галета, схв. галета, галета; — 
запозичення з французької мови; фр. 
§а!ейе «коржик; морський сухар» по¬ 
в’язане з фр. ст. §а1еі «галька; камінь», 
похідним від §а! «тс.», що виводиться 
від дІсл. уаіг «круглий».—СІС 135; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 15—16; ОашіІІ- 
кс1іе§ 464. 

[ґалйба] (у виразі до ґалйби «до 
біса») ВеУг;—слц. §а!іЬа «неприєм¬ 
ність, злополуччя», схв. гйлиба «не¬ 
приємність»;— запозичено з угорської 
мови, можливо, через посередництво 
словацької; уг. §а1іЬа «клопіт; хаос, без¬ 
ладдя» задовільної етимології немає.— 
ММТЕЗг І 1018—1019; Вагсгі 91. 

[галилувати] «орудувати» Я;—не¬ 
ясне. 

Галйна, Гсілка, Галя, [Галині, Галь- 
иіка, Галютка, Галинятко]; — р. болг. 
Галйна, бр. Галіна, п. Наїіпа, ч. слц. 
Саііпа; — запозичення з грецької мо¬ 
ви; гр. ГаА,т}Уті (жіноче ім’я) утворене 
на основі іменника -^аХ^уг] «спокій, 
ясність, штиль», пов’язаного з 
«сміюся» і спорідненого з вірм. саїг 
«регіт», сісаіігп «сміятися».— Сл. вл. 
імен 237; Петровский 82; Суперанская 
86; Ргізк І 285—286; 294—295. 

[галйти1] «квапити, підганяти; ра¬ 
дити Ж», [галйтися] «квапитися», [галь¬ 
мувати] «квапити» Ж, нагальний «спіш¬ 
ний, невідкладний», [нагайний] «тс.»; — 
р. [галйтьІ «пустувати, жартувати, смія¬ 
тися», [галиться] «намагатися», п. [§а- 
ІизгусІ «зчиняти галас», ч. ГЬаШі зеї 
«голосно сміятися»; — очевидно, по¬ 
хідне від тієї самої звуконаслідуваль¬ 
ної основи гал-, від якої утворені і [га- 
лай 1 «крикун», галас, галу-балу; зістав¬ 
ляється з дісл. £а1а «кричати», двн. 
§а1ап «співати», гот. £о]]ап «вітати», 
кімр. даІ\у «звати».— Фасмер І 387; 
Вегп. І 293; Рокоту 350.— Поц. галай1, 
галас, галдикати, галу-балу. 

галіти2 — див. галювати. 

галйти3 — див. гал2. 
[галиця1] «голота» ВеЛ; — похідне 

утворення від псл. §а1-, пов’язаного 
чергуванням голосних з основою прик¬ 
метника §о1ь «голий».— Пор. гал1, га- 
лапуп, галацюцько. 

галйця2 — див. галбв. 
[ґалиця1] «свійська птиця» Ж;—за¬ 

позичення з румунської мови; рум. 
£а1і{а «тс.», можливо, походить від болг. 
галица «галка».— ЗсЬеІибко 130; ВІЖМ 
326.— Див. ще галка1. 

[ґалиця2] (зоол.) «чорна гадюка», 
[у'алюа'а] «тс.» Г, Ж; — не зовсім ясна 
фонетична форма з початковим ґ, пара¬ 
лельна до галка, [галбха] «чорна ко¬ 
рова; чорний тарган», [галяс] «чорний 
собака», похідних від псл. §а1ь «чор¬ 
ний».— Див. ще галка1. 

[галиця3] «шкідлива комаха, пара¬ 
зит» Ж; —можливо, первісне значен¬ 
ня «чорний тарган»; у такому разі, по¬ 
в’язане з [галбха] «тс.»; розходження 
в характері початкових приголосних не¬ 
ясне.— Див. ще галбха. 

[галиця4] (бот.) «очанка, Еиркгазіа 
оїїісіпаїіз Б.» Ж; — похідне утворення 
від запозиченого п. §а!у «очі», пов’яза¬ 
ного з £а1ка «кулька», укр. галка «тс.»; 
назва мотивується використанням рос¬ 
лини в народній медицині для лікуван¬ 
ня очей; пор. інші її назви: укр. очанка, 
р. очанка, очная трава, свет очей, хорв. 
уібіса, ч. зуеШк (що просвітлює зір), 
п. з\уіеіІік, н. Аи^епігозі (букв, «від¬ 
рада для очей»).— Зїашзкі І 253; 
МасЬек .1т. гозії. 215.— Див. ще гал2, 

галич — див. галка1, 
галій (хімічний елемент); — р. гал- 

лий, бр. галій, п. §аІ, ч. §а11ішп, слц. 
£а1іит, болг. галий, схв. гйли/, слн. 
§а]і]‘; — наукова назва, утворена від лат. 
ОаШа «Франція» французьким хімі¬ 
ком Лекоком де Буабодраном, який від¬ 
крив галій у 1875 р. згідно з передба¬ 
ченням періодичної таблиці Менделєєва; 
назва містить також натяк на лат. £а1- 
1И5 «півень», що семантично відповідає 
фр. 1е СОЧ «тс.», омонімічному з ім’ям 
Лекока де Буабодрана.— Волков 71; 
Фигуровский 63; Шанский ЗСРЯ 14, 17. 

[ґалір] «чотирикутний капюшон на 
верхньому одязі» Ж; —слц. £ОІІЄГ «ко- 
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мір»;—запозичено з угорської мови, 
можливо, через словацьку; уг. §аІ1ег 
«комір» ПОХОДИТЬ ВІД СВН. [£о]]ІЄГ, £ОІ- 

ІегІ «тс.», яке зводиться до слат. соїіагі- 
иш «частина панцира навколо шиї».— 
АШТЕЗг І 1019—1020;— Вагсгі 91. 

галіфе «штани особливого крою»; — 
бр. галіфе, болг. галифе, слц. £а1іїе; — 
запозичено з російської мови; р. галифе 
утворено від прізвища французького 
генерала О. А. ОаІШеі (1830—1909).— 
Шанский ЗСРЯ І 4, 16; Фасмер І 388. 

галка1 (орн.) «кавка, Согуиз топе- 
сіиіа Б.», [гавкаЖ, галиця] «тс.», галич 
(зб.), галиччя, Ігаль] «тс.», галеня, галча, 
галченя, галчачий; — р. галка, [галица1, 
бр. галка, болг. м. [гал, галица1 «тс.», 
схс. гйлица «альпійська галка, РуггЬо- 
согах §гаси1из Б.»; — очевидно, похідне 
від псл. &а1т> «чорний», що вбачаєть¬ 
ся в схв. гао (жін. р. гала) «чорний, 
брудний»; менш обгрунтоване зведення 
до звуконаслідувальної основи §а1- з 
тлумаченням схв. гао як зворотного 
утворення від §а1т>ка, паралельного до 
вороний від ворона і под. (Булаховский 
ИАН ОЛЯ 7, 102).—Шанский ЗСРЯ 
І 4, 16—17; Фасмер І 388—389; БЕР І 
225; 5кок І 551; ЗССЯ 6, 96—97; Вегп. 
І 293.— Пор. галоха, галяс. 

галка3 — див. гал2. 
[галмані (лайл.), [галманка]; — р. 

[галман] (знев.) «мужик, невіглас, ду¬ 
рень, грубіян; жартівлива назва час¬ 
тини населення колишніх Орловської 
і Тамбовської губерній»; — неясне; мож¬ 
ливо, пов’язане з п. [Ьаіашоп] (лайка 
у шевців); спроба пов’язання з р. гал¬ 
діть (Преобр. І 118) викликає сумнів 
(Фасмер І 389). 

[гало] «пристрій для вигинання обід¬ 
дя, полозів» Я; — р. [галоІ «тс.»;— ре¬ 
зультат спрощення форми *бгало, по¬ 
хідної від бгати «гнути».— Фасмер І 
389.— Див. ще бгати. 

(галові «рибальська сітка» ВеУг, 
[галйця, голйця] «тс.» Берл; — схв. халов 
«велика рибальська снасть; невід»; — 
запозичення з угорської мови; уг. Ьаіо 
«сітка» споріднене з манс. %и1ер, хант. 
ка!а]ї «тс.».— ДШТЕЗг II 37; Вагсгі 110. 

галоп, галопувати; — р. бр. болг. 
галоп, п. ч. слц. вл. §а!ор, м. галоп. 

схв. галоп, слн. §а1ор;—запозичення 
з німецької або французької мови; нім. 
Саіорр походить від фр. §а!ор, упоре¬ 
ного від дієслова §а!орег «стрибати, га¬ 
лопувати», ст. [хуаіорег] «тс.», що ви¬ 
никло на основі франк, шаіа Маирап 
«добре бігти» (пор. нвн. \уоЬ1 «добре», 
Іаиїеп «бігти»).— СІС 136; Шанский 
ЗСРЯ І 4, 18—19; Фасмер І 389; К1и£е— 
Міігка 229; Оаигаі 352. 

[галоха] «чорна корова; (ент.) тар¬ 
ган чорний, Віаііа огіепіаііз Б.» ВеБ;— 
похідне утворення від того самого псл. 
*§а1ь «чорний», від якого походить 
і галка1 (див.) 

галстук «краватка», [гальиїтук] «на¬ 
шийник» Ба; — р. бр. галстук, п. Ьаі- 
згіик «краватка, нашийник»; — запози¬ 
чення з німецької мови; нім. Наїзіисй 
«нашийна хустка» або Наїззіііск «річ для 
шиї» утворене з основ іменників На1з 
«шия», спорідненого З ДВН. ДНН. гот. 
Ьаіз, дангл. Неаіз, лат. соїіиз (ссоїзиз) 
«тс.», і Тиск «хустка», спорідненого 
з двн. ІиоЬ, днн. дфриз. док, гол. доек, 
або Зііїск «кусок; штука».— Шанский 
ЗСРЯ І 4, 20; Фасмер І 389; НіШІ- 
■\УогІН 17; КІи^е—Міігка 284—285, 
796; \Уа1де—НоГш. І 245.— Див. ще 
штука.— Пор. кольє. 

галтель «один із столярних інстру¬ 
ментів» Я; — р. галтель, [голтбль, 
голтьіль, голькель] «тс.»; — запозичено 
з німецької мови, можливо, через росій¬ 
ську; нім. НоЬІкеЬІе «рубанок з опуклим 
залізком і колодкою для вистругування 
жолобків» утворене з основ прикмет¬ 
ника ЬоЬІ «порожній, видовбаний», по¬ 
в’язаного з двн. свн. дангл. Ьоі, дісл. 
Ьоіг «тс.», дінд. киїуа «могила», гр. 
тиЯод «стебло», лат. саиііз «тс.», ірл. 
сиаіііе «стріла», лит. каиіаз «кістка», 
прус, каиіап «тс.», і іменника КеЬІе 
«горло, виїмка, жолоб», спорідненого 
з гол. кееі «горло», дангл. сеоіе «тс.», 
лат. £и1а «шия».— К1и§е—Міігка 313, 
361. 

галу-балу (вираз, що імітує балака¬ 
нину); — складне утворення, перша час¬ 
тина якого пов’язаца із звуконасліду¬ 
вальною основою гал-, тією самою, що 
і в словах [галай] «крикун», галас, [га¬ 
лакати], а друга — з основою бал-. 
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похідною від ба- «говорити» (пор. баяти), 
тією самою, що і в словах балакати, 
балагйр.— Див. ще балакати, галас1. 

галуза1 «гілля», [галузі Пі, галуззя. 
галузина, галузка, галузь, [гдлузь, го- 
луза], галузевий, галузистий, галузити¬ 
ся, відгалуження, розгалуження;— р. 
[гализь] «дерево для вимощування грузь¬ 
ких доріг», п. §а1з2 «гілляка», ч. слц. 
Ьаіиг, вл. Ьаіига, нл. §а!иг «тс.»; — 
псл. діал. *§а1дгь, ^аіфга, пов’язане 
з §оіь «голий», пор. укр. гілка з §о1ь- 
ка; — споріднене з лтс. ра-§а1е «кусок 
дерева», вірм. коїг «галузь».— Фасмер 
І 390; ЗЕшзкі І 252; МасЬек Е5ЛС5 
123; НоІиЬ—Кор. 120; Вегп. І 293. 

(галуза2! «шибеник, свавільник» Пі, 
[галузникі «той, хто лазить по чужих 
садках» Л, [галузованняІ «пустотливість» 
Пі, [гал$зоватий] «свавільний, пустот¬ 
ливий» Пі; — р. [галуза] «гульвіса, пус¬ 
тун», (галіузать] «пустувати, бешкету¬ 
вати», бр. [галуза] «шибеник, дурень», 
[галузоваць] «пустувати, робити дур¬ 
ниці»; — неясне; можливо, пов’язане з 
р. [галушить1 «жартувати, пустувати, 
сміятися», [гал$ха\ «жарт», п. §аклмаб 
«кричати», ч. [йаШі зе] «голосно смія¬ 
тися», укр. [галйти] «квапити»; зістав¬ 
ляється також (Фасмер І 390) з галуза 
«гілляка» як позначення повітаного на 
гілляку, тобто шибеника. 

галун1 (назва різних сірчанокислих 
солей), [гал$нка] «крашанка», галунити, 
ст. галун (XVII ст.); — р. бр. галун, п. 
Ьаіип, слц. §а1ип, слн. §а1йп; — резуль¬ 
тат видозміни давнішої форми алун 
«тс.», можливо, під впливом галун «зо¬ 
лота або срібна тасьма».— Засіп.— Аііг. 
У\УЬ. І 18—19.— Див. ще алун— Пор. 
галун2. 

галун3 «золота, срібна або мішурна 
тасьма; нашивка з такої тасьми», [галон, 
х'альдн], заст. гальднка «тс.», [ґалунок] 
«строката стрічка» Ж, [х'аляня] «жінка, 
що любить наряджатися, чепуритися; 
кокетка» Ж, галунний; — р. бр. галун, 
п. §а!оп, ч. §а1оипка, каїоип, слц. §а1йп, 
болг. галон, схв. галун, слн. §а!опігаіі 
«нашити декоративну тасьму»; — запо¬ 
зичено з французької мови через посе¬ 
редництво російської і польської мов; 

фр. §а1оп «галун» є похідним від етимо¬ 
логічно неясного §а1оппег «прикрашати 
стрічкою».— СІС 136; Шанский ЗСРЯ 
І 4, 20; Фасмер І 389; Маігепаиег 164; 
Оаигаі 352; ВІосЬ—\УагіЬиг§ 327. 

галушка, [галух, галуха, галушник, 
галущйця] —див. гал2. 

[галювати] «тягти човен, судно проти 
течії», [галйти, голювати) «тс.», [галай] 
«забродчик, що тягає невід в Азов¬ 
ському морі» Я, [галівнйк] «канат, яким 
тягнуть пором; робітник, який тягне 
човен, судно; бурлак»;— запозичення 
з польської мови; п. Ьаіом/нс, Ьоіошас 
«тягти канатом» походить від нім. Ьо- 
Іеп «приносити, привозити, приводити» 
(свн. йоі(еп), Ьаіп, двн. днн. ЬаІоп), 
спорідненого з гол. Ьаіеп, дфриз. Ьаііа, 
дангл. §е!ю1іап, дісл. Ьаіа «тс.» І, мож¬ 
ливо, з тох. каї, кіа «вести, нести», 
гр. кйХос, «канат, трос».— Вгйскпег 172; 
К1и§е—Міігка 314. 

[галюн] «частина човна» Я, гальюн 
«убиральня на судні»; — р. бр. гальюн 
«тс.», п. £а1іоп «оздоблений ніс вітриль¬ 
ного корабля»; — запозичено з голланд¬ 
ської або німецької мови через посеред¬ 
ництво російської; гол. §а1]‘оеп «передня 
частина, ніс корабля» (нім. Оаіііоп 
«тс.») через посередництво французької 
мови (фр. £аІіоп) запозичене з італій¬ 
ської; іт. ст. §а1еопе «чотирищоглова 
галера» походить від того самого сгр. 
^аХаїи «вид судна», що й іт. §а!ега 
«галера».— Шанский ЗСРЯ І 4, 23; 
Фасмер І 390; Маігепаиег 164; Угіез 
МЕ\У 181.— Див. ще галера. 

Галя — див. Галина, 
галява, галявина, Ігйля, гальбвина]— 

див. гал1. 
[галяра] «човен», [ґалярі «річковий 

човен» Ж, [ґалярник] «той, хто керує 
човном, хто будує човни» Ж; — запози¬ 
чення з польської мови; п. ст. §аІаг 
«широкий річковий вантажний човен» 
походить з того самого джерела, що й 
п. §а1ега, укр. галера.— 51а\мзкі І 250— 
251.— Див. ще галера. 

[галяс} «назва чорного собаки» 
ВеБ; — похідне від тієї самої основи 
псл. §а!ь «чорний», що й галка1 (див.). 

[ґаляс! (бот.) «чорнильний горішок», 
Ігаляс] «тс.» Бі, [галясівка] «тс.; (ент.) 
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горіхотворка, родина Супірісіае» Ж, 
ст. галяаь (XVII ст.); — бр. [галас], п. 
§аІаз «чорнильний горішок»; — через 
польське посередництво запозичене з ла¬ 
тинської мови, звідки походять і р. 
Ігаля], укр. гал, ч. ст. £а1ез «тс.»; лат. 
§а!1а «тс.» пов’язане з §1еЬа «грудка, 
клубок», §1оЬиз «куля» і споріднене 
з алб. §0§е1е «гуля, гал», дінд. §й1ша- 
«опух», гр. «тс.».— 5Ш І 794; 
Таїсіє—Ноігії. І 580. 

[гальба] «півлітровий кухоль» СУМ, 
Я; — п. ЬаІЬа «половина літра»;— через 
польське посередництво запозичено з 
німецької мови; нім. НаІЬе «половина» 
споріднене з гот. двн. ЬаІЬа «бік», дісл. 
ІіаИа «тс.», дінд. каїраіе «удається, при¬ 
ладнується, підходить».— Винник 116; 
КІи§е—Мііхка 282. 

галька «обкатані і відшліфовані во¬ 
дою камінці»;—бр. галька;—запози¬ 
чення з російської мови; р. галька 
походить, очевидно, від псл. £а1- як 
іншого ступеня чергування основи §о1ь 
«голий»; у такому разі пов’язане з 
р. гольш «круглий гладенький камі¬ 
нець»; припущення про зв’язок з комі 
§аГа «камінець, галька» (Каїіша РІЛЕ 
18—21) непереконливе.— Шанский 
ЗСРЯ І 4, 22—23; Фасмер І 390; ЗССЯ 
6, 90.— Див. ще голий.— Пор. гал2. 

[гальміз] «отвір обуха сокири»; — 
очевидно, утворене від етимологічно не¬ 
ясного п. [Ьаїтігсіег] «овальне ковадло, 
на якому обробляються внутрішні сто¬ 
рони обухів», яке зіставляється з 
ч. [Ьаішуі «гірницький обушок».— $\¥ 
II 8. 

гальмо1, [гальма, гайма Ж, галем Ж., 
гам Ж, гамів, ганьмд Ж], гальмувати, 
гальмівнйй, гальмувальний; — очевидно, 
запозичення з давньо- чи середньоверх¬ 
ньонімецької мови; двн. *Ьата1 «путо 
для тварин (яким передня нога прив’я¬ 
зувалась до голови)», споріднене з ісл. 
Ьетії) «путо для тварин», дангл. Ьеттап 
«гальмувати, стримувати», нвн. Ьет- 
теп «тс.»; першими гальмами були мо¬ 
тузки, якими колесо прив’язувалось 
до полудрабка.— Юи§е—Міігка 303.— 
Див. ще гамувати. 

[гальмо2] «недолік, вада» Пі, [галь¬ 
мувати] «знаходити недоліки, ганьби¬ 

ти» Пі, [непогальмований] «цілий, не- 
зіпсований» Пі; — неясне; можливо, є 
результатом видозміни якихось форм, 
пов’язаних з ганити, ганьбйти, під 
впливом гальмо1. 

гальмувати1 — див. гальмо1. 
гальмувати2 — див. гальмо2. 
гальмувати2 — див. галйти1. 
гальмувати4 — див. гайнувати, 
гальнйй — див. гаяти. 
[гальомий] «високий, великий» ЕЗб 

2; — не зовсім ясна фонетична форма 
відповідника до р. [голямо] «багато», 
п. ст. ^оіетзгу «більший», ч. ст. Ьоіету 
«великий», болг. голям, схв. гдлем 
«тс.»; — псл. *§оІеть; — переважно зі¬ 
ставляється з лит. §а!е1і «могти», £аІіа 
«сила, здатність», брет. ст. §а! «сила, 
міць», кімр. §а11и «можу»; іє. *§а1- або 
*§Ьа1- «могти».— Фасмер І 434—435; 
БЕР І 262; 5кок І 586—587; ЗССЯ 6, 
202—204; Тгаиітапп 77; Рокогпу 351. 

гам1 «шум, крик», гамір, гамірливий, 
гамірний, [гаморйти] «кричати, шуміти» 
Г, Ме, [гамарйти Я, гамритиІ «тс.», 
[гамурйти] «бути злим» Ж; — р. гам, 
[гомІ «шум», бр. діал. болг. гам, п. Каш 
«гавкання», ч. [ЬагпопіШ «багато гово¬ 
рити», Ьатопііі зе «сваритися»; — звуко¬ 
наслідувальне утворення, з яким пов’я¬ 
зується також основа з іншим ступенем 
чергування голосних гомін. — Шаи- 
ский ЗСРЯ І 4, 23; Фасмер І 
391; Преобр. І 118; Ильинский РФВ 
63, 340; БЕР І 228; ЗССЯ 6, 98—99; 
Зіепсіег-Реіегзеп Ме1ап§ез Міккоіа 279; 
Вегп. І 326. — Пор. гомін. 

гам2 (вигук, що імітує процес їди), [ва¬ 
миІ (дит.) «їсти», гамати, гамкати; — р. 
ам, хам, амкать, бр. гам, п. вл. Наш, 
Ьатас, ч. Ьат, Ьатаіі, болг. хам, хамам, 
хамкам, слн. Ьат (дит.), Ьатаіі; — псл. 
(Ь)аш;— звуконаслідувальне утворення, 
паралельне до лтс. ащ (дит.) «їсти», ат- 
таі «тс.».—81ау/зкі І 398, 399; МасЬек 
Е5ЛС 158; 8сЬи5Іег-8е\ус 261. 

гама (муз.); — р. гамма, бр. болг. 
м. гама, п. вл. §аша, схв. гама; — за¬ 
позичене з французької мови, .можливо, 
через німецьку (нвн. (Запиле); фр. §атте 
(муз.) «гама» походить від назви грець¬ 
кої літери 7 (-[аура), вжитої абатом 
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д’Ареццо в XI ст. для позначення пер¬ 
шої ноти гами, а пізніше застосованої 
як назва гами взагалі; гр. уарра похо¬ 
дить від назви відповідної букви в ге- 
брайському алфавіті: гебр. £їте1, £а- 
піаі, арам. §ат1а (букв, «верблюд»).— 
СІС 137; Шанский ЗСРЯ І 4, 24—25; 
Фасмер І 391; Оаигаі 353; Ргізк І 288; 
Воізасд 140. 

(гамаза! «набридлива людина» Я; — 
очевидно, запозичення з російської мо¬ 
ви; р [гамаза] «невгамовна людина», 
[гомоза] «тс.», [гамазйть] «неспокійно 
рухатися туди-сюди», [гомозйть] «мету¬ 
шитися, непокоїтися» пов’язуються з 
гам «шум», [гом] «тс.» як утворення за 
зразком слова егоза.— Фасмер І 391; 
Зїепсіег-Реіегзеп Ме1ап£ез Міккоіа 280— 
281. 

гамазей (заст.) «будівля для збері¬ 
гання речей, хліба», гамазея, [гамазйн, 
гамазия Ж, гамазій, гамазія, хамазей, 
хамазея Біі «тс.», [гамазейщик] Ж; — 
р. [гамазея] «склад», бр. [гамазея] 
«тс.»; — результат видозміни слова ма¬ 
газин, [магазей], очевидно, під впливом 
[гамза] «казна».— Див. ще магазин. 

гамак, [гамажа] Дз; — р. бр. гамак, 
п. ч. слц. Ьашак, болг. хамак; — запо¬ 
зичення з французької мови; фр. Ьатас 
разом з ісп. Ьатаса походить від ка- 
ріб. (Ь)атаса «сітка для спання».— Аку- 
леико 141; Шанский ЗСРЯ І 4, 23; 
Фасмер І 391; Преобр. І 118; 51а\¥зкі 
І 399; КІеіп 700; Паигаі 383. 

(гамалик! «карк», [гамаликуватий] 
«товстошиїй, кремезний»;— очевидно, 
походить від тур. ЬашаІІік «професія 
носильника», похідного від Ьатаї «но¬ 
сій, носильник».— БокоІзсЬ 63.— Див. 
ще гамалія. 

[гамалія] «носильник, раб»; — запо¬ 
зичення з турецької мови; тур. Ьатаї 
«носій, носильник» походить від ар. 
ЬаттаІ «носильник», пов’язаного з Ьа- 
таїа «носити, нести»; кінцева частина 
-ія з’явилась, очевидно, під впливом 
ст. гамалія «вид шаблі» або тур. Ьата- 
Ііуе «плата за перенесення речей».— 
Макарушка 8.— Пор. гамалйк. 

гаман1, гаманець, [гаманйло] Я, ст. 
гамангь (XVIII ст.); — р. гаман; — за¬ 
позичення з тюркських мов; пор. чув. 

хаман «шкіряний мішок», Крим.-тат. Нд- 
миян «тс.», узб. хамен «торбинка для 
грошей, кишеня», уйг. Ндмиян, ккалп. 
хамиян, каз. дмиян «тс.», туркм. хам 
«шкіра»; непереконливими є спроби по¬ 
в’язати слово з біблійним ім’ям Гаман 
(Винер ЖСт. 1895 І 61), з гомза через 
гоманок (Фасмер І 391, 435).— Егоров 
285. 

гаман2 «єврейське свято; особа, яку 
під час цього свята євреї, нібито, вико¬ 
ристовують як об’єкт для глузування 
і жорстокого поводження» Ж, Ігаману- 
вати] «когось бити, як гамана, або по¬ 
водитися жорстоко, як з гаманом» Ж; — 
п. Ьашап «велика, важка, незграбна 
істота (особливо про коней); потвора, 
велетень»; — походить від гебр. Нашап, 
біблійного імені перського сановника, 
ворога євреїв.— 51. мгуг. оЬсусЬ 267. 

[гамарня! «металоплавильна май¬ 
стерня», [гамарник, гамарство], [гамарь] 
«молот; котляр; мідник» Б і, [гамарйти] 
«плавити», [гамаровати] «займатися кот- 
лярством» Бі; — бр. [гамарня]; — оче¬ 
видно, запозичення з польської мови; 
п. заст. Ьатегпіа «металообробний за¬ 
вод», Ьашег «тс.» походить від нім. 
Наттегу/егкзіаи «кузня, ковальський 
цех», що складається з основ іменників 
Наштег «молоток», спорідненого з псл. 
кату, укр. камінь, і и^егкзіаіі «май¬ 
стерня».— Шелудько 26; КІсЬЬагбі 53; 
Вгііскпег 168; К1и§е—Міігка 286.— Див. 
ще камінь. 

[гамарний] «сумний» Ж; — ч. Ьатагу 
«неприємності, непорозуміння, незгода, 
сварки, чвари», болг. [гомарно] «непри¬ 
ємно, важко»; — неясне; висловлюється 
припущення (БЕР І 263) про зв’язок 
з нгр. ^оцарі «вантаж, тягар; (лайл.) 
осел». 

гамаша «верхня тепла панчоха», ка- 
маиіа «тс.», [гамаигі] «чобітки з куцими 
халявками; незграбні чоботи; калоші» 
Ва; — р. бр. гамаша, п. катазге, ч. £а- 
тазе, слц. вл. £атаза, болг. гамаши 
(з р.), схв. гамаше, гамайте, слн. §а- 
таза; — запозичене через російське по¬ 
середництво з німецької або французь¬ 
кої мови; нім. ОатазсЬе (КатазсЬе) 
через фр. §атасЬе походить від пров. 
£асІатасЬа, що відбиває ісп. §иас!атесі 
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«сорт шкіри для взуття» з ар. ^асіатазї 
«шкіра з міста Гадамес (у Тріполіта¬ 
нії)».— Москаленко УІЛ 57; Шанский 
ЗСРЯ І 4, 23—24; Фасмер І 391; Но- 
ІиЬ—Ьуег 229; БЕР І 228; Баигаі 353; 
К1и£е—Мііхка 230. 

[ґамба] «великий гудзик» Ж, [гамба] 
«вузол, уживаний замість гудзика», 
Ігомбичка] «малий металевий гудзик» 
Ж; — запозичення з угорської мови; 
уг. £отЬ «гудзик, запонка» утворене 
від кореня £от-, §бтЬ-, який виступає 
в словах §отЬо1уа£ «клубок, котушка, 
моток», £отЬ «куля, сфера».— ДШТЕЗг 
І 1071; Вагсгі 95. 

[гамбар1] «середня частина човна, 
куди кладеться основний вантаж» Дз;— 
запозичення з румунської мови; рум. 
ЬатЬаг (атЬаг) «тс.; трюм» походить 
від тур. атЬаг «амбар, склад, трюм».— 
Уіпсепг 12; БЬКМ 354.— Див. ще 
амбар. 

[гамбар2] «амбар» ЕЗб ЗО; — запо¬ 
зичення з угорської мови; уг. ЬотЬаг, 
ст. ЬатЬаг «тс.», як і укр. амбар, запо¬ 
зичене з тюркських мов.— Гнатюк ЕЗб 
ЗО, 337; АШТЕЗг І 137—138.—Див. 
ще амбар. 

[гамбарас] «гризня, колотнеча МСБГ; 
справа О; морока, утруднення Ме»; — 
запозичення з польської мови; п. ашЬа- 
газ «утруднення, перешкода», [ЬашЬа- 
газ] «тс.» походить від фр. етЬаггаз 
«перешкода», утвореного від дієслова 
ешЬаггаззег «утрудняти, заважати, за¬ 
харащувати», запозиченого з іспанської 
або італійської мови; ісп. ешЬагагаг 
«заважати, утруднювати», іт. ітЬаггаг- 
гаге «заважати, бентежити; захаращу¬ 
вати» походять від слат. Ьагга «балка, 
брус».— Оньїшкевич Исслед. п. яз. 
240; 5\У І ЗО, II 11; Баигаі 272; Оашіїї- 
8СЬе£ 356. 

[ґамбуритися] «дутися, супитися» Па, 
[нагамбуритися] «захмаритися» Па; — 
неясне; можливо, утворене від [гемба] 
(знев.) «губа» (пор. надути губи). 

[гамела] «товста, незграбна люди¬ 
на»; — не зовсім ясне; можливо, похо¬ 
дить від тур. Ьатаї «носій»; — пов’я¬ 
зується також з [гомдляти] «їсти, жу¬ 
вати» (Вьігонная Белар. лінгв. 4, 68).— 
Пор. гамалія, ґамлати. 

ЗО 8-539 

[гамера] «ковпак у формі зрізаного 
конуса», [гамерка] «тс.»; — не зовсім 
ясне; може бути зіставлене з [магерка] 
«(чотирикутна) шапка» і з рум. §атеЩ 
«солдатський казанок». 

[гамза] «казна»; — р. [гомза] «гроші, 
гаманець з грішми», [гомзйть] «берегти, 
збирати гроші»; — неясне; р. [гомза] 
зближують з р. [гомдла] «грудка», гр. 
-Сера) «наповнююсь», «корабель¬ 
ний вантаж» (Фасмер І 435; Преобр. І 
143; Горяев 74), з р. [гобина 1 «достаток» 
(Даль І 343), з р. [гом] «шум» (Ильин- 
ский ИОРЯС 16/4, 12); можливо, пов’я¬ 
зане з укр. [кабза] «гроші, гаманець» 
(пор.). 

[гамзать] «нерозбірливо, у ніс гово¬ 
рити, гугнявити» Л, [гамзйть] «патяка¬ 
ти, молоти» До, [гумузувать] «погано 
вимовляти який-небудь звук» Л, [гам- 
зун] «людина з дефектами мови» Л, 
[гавза] «гугнява людина», [говза] «тс.», 
[гавзатий] «гугнявий», [говзатий] «тс.» 
Я; — р. [гамзать] «гугнявити», [гамзун, 
гамзатьій], бр. [гамзаць] «гугнявити», 
[гамзала] «гугнява людина», [гомзала] 
«тс.», [гамзатьі] «гугнявий»; — очевид¬ 
но, запозичення з польської мови; пор. 
п. [§д2^ас] «гугнявити», [§^2У/аіу] «гуг¬ 
нявий», яке вважається звуконасліду¬ 
вальним утворенням; пов’язання з р. 
[гамазйть] «крутитися», Ігомозйть] «во¬ 
рушити» та ін. (Вьігонная Белар. лінгв. 
4, 65—67) викликає сумнів.— 5Ш І 813. 

гамзувати — див. гамселити, 
гамір, гамірлйвий, гамірнйй — див. 

гам1. 
[гамірка] «дерев’яна ручка поздовж¬ 

ньої пили», [гамарка Л, грамарка Я] 
«тс.»; — очевидно, запозичення з поль¬ 
ської мови; п. Ьатег «ручка», Ьатегек 
«тс.» виводяться від нім. Наттег «мо¬ 
лот, молоток».— 5\У II 11.— Див. ще 
гамарня. 

[гамішнйй] «ласий Ж, Шух; хит¬ 
рий, злий; єхидний ВеУг», [гаміство] 
«хитрість» Праці X діал. нар., ст. га- 
м^шньїй «фальшивий» (XVI—XVIII ст.); 
— ч. Ьатіз(1)пу «хитрий, підступ¬ 
ний», ст. Ьеті§п^ «тс.», слц. Ьатізпу, 
Ьатігпу «низький, підлий», схв. хами- 
иіан «егоїстичний, жадібний, підступ¬ 
ний, облудний»; — запозичення з угор- 
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ської мови; уг. Ьагпіз «неправильний, 
хитрий, лукавий» задовільної етимоло¬ 
гії не має; можливо, пов’язане з Наш- 
«поверхневий шар; шкірка».— Дзже 51. 
5І. 7, 163; МасЬекЕЗЛС; 159; 5кок І 653; 
АШТЕЗг II 40; Вагсгі 111. 

[ґамлати] «повільно, без апетиту їсти» 
Ж, [гомдляти] «їсти, уплітати, жувати» 
ЛексПол; — ч. (мор.) [£ат1ас] «тс.»; — 
очевидно, споріднене з п. [£атас зі§] 
«повільно йти, плентатися», §ата]с1а 
«мамула, розтелепа», ст. §ати1а «тс.», 
ч. §ашеГа «дурень, мамула»; зіставля¬ 
лось (Маїіпомгзкі Рогргамгу 17, 32) з 
вірм. &атайг «повільний».— 51а\узкі І 
254. 

[гамсел] «прізвисько, яким чорно¬ 
морські козаки називають жителів Тав- 
рії», [гамзел] «тс.»;—можливо, утво¬ 
рене від крим.-тат. Ьетзаі «ровесник», 
запозиченого з перської мови (пор. перс. 
камсар «компаньйон, суперник, това¬ 
риш», камсал «ровесник, одноліток»). 

[гамселити! «бити, ударяти», [гам- 
семйти Ж, гемсилйти Я, ганцелйти, 
ганцилйти, гамзувати Я, гомзонути Ж, 
готувати ЯІ «тс.», [загацелйти] «бряз¬ 
нути, стукнути» Я;—бр. [гатануць] 
«ударити, штовхнути», [гатаць] «бити, 
лупцювати»; — неясне; можливо, по¬ 
в’язане з крим.-тат. Ьетг «удар, розби¬ 
вання, поштовх»; пор. р. [гатйть]«тур- 
бувати; набридати; лаяти; квапити», 
[гомзйть1 «тс.». 

гамувати, [гамбвонка], гамівнйй, [вга- 
мйти] «вгамувати» ЛексПол, [вгамдва] 
«заспокоєння, приборкання, угамуван- 
ня» Ж, невгамовний, непогамовний, не- 
погамдваний, [угам] «заспокоєння, спо¬ 
кій», ст. гамовали (XVI ст.), гамуєте 
(1594); — бр. [гамоваць]; — запозичен¬ 
ня з польської мови; п. Ьашошас «галь¬ 
мувати, гамувати», як і ч. [Ьагпоуаі, 
Ьептоуаі], слц. Ьатоуаі' «тс.», походить 
від свн. Ьапіеп «стримувати; (первісно) 
прив’язувати ногу до голови (тварині 
на пасовиську, щоб не втікала)» (нвн. 
Ьетгпеп «стримувати»), спорідненого з 
дангл. кешгпап «стримувати, затикати, 
замикати», ісл. йет]а «стримувати, за¬ 
гнуздувати, примушувати», днн. Ьет- 
теп «гальмувати, зачиняти, замикати». 
— Шелудько 26; РІсЬЬагсії 53; ЗІамгакі 
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І 399; Вегп. І 376; К1и§е—Міігка 303.— 
Пор. хомут. 

[гамуз1] «безладдя Я; різні старі 
речі, сміття Ва; залишки листя капу¬ 
сти або буряків на ділянці Л», [гамузйн- 
ня] «залишки листя і огудиння овочевих 
рослин на городі», [хамузйння] «тс.», 
[хамазня] «дрібно побиті гілки, лозин¬ 
ня» ЛЧерк, [камуз] «дрібні куски» Г, 
Ж, побити на гамуз «розбити вщент», 
[побити на хамузє] «тс.», гамузом «гур¬ 
том; все, всі разом, без вибору»; — 
р. [гамузом], бр. гамузам «тс.»; — 
остаточно не з’ясоване; можливо, по¬ 
ходить від уг. Ьатог «обчищати, обби¬ 
рати, знімати лушпайку», спорідненого 
з мар. кот «шкаралупа, кора», удм. кбш 
«тс.»; пов’язання з р. гомзать «кишіти» 
(Фасмер І 391; Внгонная Белар. лінгв. 
4, 67—68) необгрунтоване. — ЗССЯ 6, 
98; МІЧТЕЗг II 41; Вагсгі 111.—Пор. 
хабуз. 

[гамуз2] «м’якуш», [хамуз] «каша» Ж, 
[хамузє] «тс.» Ж; — результат видозмі¬ 
ни значення форм [гамуз] «залишки 
листя, огудиння на городі», [хамузйн¬ 
ня] «тс.», відомих здебільшого у виразі 
побити на гамуз (на гамузє), під впли¬ 
вом форм [гамула] «невдала, густа їжа», 
[хамула] «тс.».— Див. ще гамуз1. 

[гамула] «каша з яблук з медом; не¬ 
вдало густо зварена рідка їжа; напів¬ 
рідка маса, що клекоче в сопках», [ха¬ 
мула] «дуже поганий суп; розварена 
овочева маса в страві Ме», [фамула] 
«дуже погана страва» Ж, [хамуліти1 
«розкипати» Шейк, [розхамулити] «роз¬ 
варити» Ж, [розхамуліти] «розваритись 
на бурду, розкипіти» Ме; — очевидно, 
походить від тур. Ьагпиг «тісто, розчи¬ 
на; невдало спечений хліб», запозиче¬ 
ного з арабської мови; ар. НатГг «кисле 
тісто» пов’язане з дієсловом Ьатага 
«розчиняти (тісто)».— Радлов II 1698; 
Разапеп УегзисЬ 154. 

[гамулець] «вуздечка; гальмо», [га¬ 
му лиця] «вуздечка» ДБ VIII; — слц. 
[Ьатиіес] «гальмо»; — запозичення з 
польської мови; п. Ьатиіес «гальмо, 
шори» походить від нвн. заст. Нетт- 
Ьоіг «дерев’яне гальмо», утвореного з 
основ дієслова Ьетшеп «гальмувати» 
і іменника Ноіг «дерево», спорідненого 



гамурдйти Ганна 

з псл. *ко1с1а, укр. колода.— Шелудько 
26; 51а\узкі І 399.— Див. ще гамувати, 
колода.— Пер. гарту ледь. 

(гамурдйти] «пиячити, пити горілку» 
Ва; — очевидно, пов’язане з тур. Ьашг 
«вино», тат. хамір «горілка», які похо¬ 
дять від ар. Нашг «вино», Нщпиг (мн.) 
«алкогольні напої».— Радлов II 1715. 

гана «осуд, ганьба, сором», [ган\ 
«ганьба» Пі, [гана] «догана» О, [гань] 
Ж, ганьба, [ганьба] «сором» О, Іганйба, 
ганьмо Пі, Ж] «тс.», ганебний, [ганібний 
Ж, ган обпий Ж, ганьблйвийЖ], ганити, 
ганьбити, [ганьбитися] «соромитися» О, 
ганьбувати, догана, Інагана] «догана», 
[пригана] «тс.», Іперегана] «перебиран¬ 
ня, бракування» Ж, Пі, [переганка] 
«тс.» Ж; — р. [ганить], бр. ганіць, 
п. §апа «догана», £апіс «осуджувати, 
докоряти», ч. капа «догана, образа», 
капііі, капеіі «ганити», вл. капіс «осу¬ 
джувати», нл. ст. §апЬа «ганьба»; — 
псл. £апа, §апііі, пов’язане з ^опііі 
«гонити» як варіант з іншим ступенем 
чергування голосних; пор. укр. ганяти, 
р. нагоняй «прочухан»; виводиться ще 
(ЗССЯ 6, 99) з псл. £апаіі «говорити»; 
незадовільне з фонетичного боку зістав¬ 
лення з псл. £ас1ь «гад» (Мікі. Е\¥ 60; 
Озіеп—Баскеп К2 44, 158) і про запо¬ 
зичення з давньоверхньонімецької мови 
(двн. копа «ганьба, образа, глузування», 
нвн. Нокп) (ОеЬаиег І 403; Вегп. І 376), 

як і деякі інші пояснення (Маскек Е5ЛС 
159—160; Магуап ЬР 84, ЗІ).— Фасмер 
І 392; Брандт РФВ 23, 301; 5Іа\узкі І 
254—255.— Див. ще гнати. 

гангрена, гангренозний, ст. гангрена 
(1627); р. болг. м. гангрена, бр. ган¬ 
грена, п. ч. слц. §ап§гепа, схв. гангрена, 
слн. £ап§гепа, стел. гаигрЕгід «гангре¬ 
на, рак»; — запозичення з грецької 
мови; гр. 7ач7раі^а(>лат. дапдгаепа) 
«тс.» остаточно не з’ясоване.— СІС 138; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 25—26; Фасмер І 
392; Кіеіп 639; Ргізк І 281; Воізася 139. 

[ґанґулики] «грудочки гною на шер¬ 
сті худоби» Ж; — афективне утворення, 
пов’язане, очевидно, з [гондзул] «збита 
у грудочку вовна», [ґбндзоль] «висуль¬ 
ка», [ґондзоля] «тс.» (див.). 

[гандевери] «шаровари з тонкого 
сукна»; — п. заст. ка.)(1а\уегу «шаровари, 

ЗО* 

широкі штани з буфами» (з укр.); — не¬ 
ясне. —51а\узкі І 392. 

гандж «дефект, вада», [ґанч, ганджа, 
ганджа, ганжа] «тс.», ганджовйтий «де¬ 
фектний», [ґанчаватий, ганчавий] «тс.» 
Ж, Іганджати] «ганьбити» Кур, ганджу¬ 
вати «шукати, знаходити гандж», [ган¬ 
джувати] «бракувати; знецінювати Па; 
не виконувати своєї функції Берл», 
[Гайнувати] «забраковувати, мати недо¬ 
ліки»; —■ запозичення з угорської мови; 
уг. §апсз «докір, догана, вада» є, оче¬ 
видно, звукозображальним утворен¬ 
ням.— ІМіізск К$1 7, 24; 2аг§Ьа ЛР 
31/3, 116; ММТЕЗг І 1024; Вагсхі 91. 

[ганджаї «вид посудини» Ж; — не¬ 
ясне. 

[ганджаї «денатурований деревний 
спирт» Я, [ганжа Я, ханжй] «тс.»; —• 
неясне; можливо, пов’язане з тур. капсц 
«трактирник, власник постоялого двору». 

[ганджарі «широкий татарський кин¬ 
джал», — р. [ханджар] «кинджал», \кон- 
чйр] «вид меча», п. ст. Ьапсііаг «турець¬ 
кий кинджал», апсіхіаг, скапс12аг «тс.», 
ч. слц. капсігаг «вид холодної зброї 
у південних слов’ян», болг. заст. хан¬ 
джар «кинджал»; — запозичення з ту- 
рецької.мови; тур. капсег «тс.» походить 
від ар. кап§аг «тс.».— Фасмер IV 221; 
Горяев 140; $\\/ І 36; Бокоізск 64. 

[ганджули] (у виразі піти на ґ, 
«піти на заробітки»); — неясне, 

ґандзблля — див. ґондзбля. 
[гандрабатий] «незграбний, довготе¬ 

лесий, неоковирний, високий» Ме, [ган- 
драбастий, гандрибатий] «тс.»; — 
п.капсігуЬа «велика незграбна істота»;— 
неясне. 

[гаидри] (у виразі [г. бити]) «байдики 
бити», [гандритися] «тс.» Ж; — неясне; 
можливо, пов’язане з [гандрі] «лахи», 
від ч. слц. капсіга «ганчірка», що є ре¬ 
зультатом видозміни форми касіг, яка 
походить від нвн. Насіег «ганчірка», спо¬ 
рідненого з лат. сепіо «одяг з ганчір’я», 
дінд. каліка «латаний одяг» (Маскек 
Е5ЛС 155; Кіи§е—Міігка 280); може 
бути зіставлене також з рум. капсіга Іаи 
«гуляка, волоцюга». 

Ганна, Анна, Гандзя, Ганка, [Га- 
ничка, Ганниця, Анниця], Ганну ля, 
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Ганнуня, Ганнуся, Ганця, Анютка, Гс- 
нюточка, Ганя, Ганька, Нуся, Галя, 
[Гальшка], ст. Ляна; бл(а)г(о)д(а)ть, 
потіха або ласкавая (1627);— р. болг. 
м. Анна, бр. Ганна, п. нл. Аппа, ч. Ап- 
па, Напа, вл. Напа, схв. Аяа, слн. 
Апа, стел. Яим, Яма; — через старо¬ 
слов’янську мову запозичене з грець¬ 
кої; гр. ” АVVа походить від гебр. Нйппа*1, 
яке пов’язується з основою Ьапап «він 
був милостивий, виявляв ласку».— 
Сл. вл. імен 237; Петровский 51; Супе- 
ранская 85; Кіеіп 78. 

ґанок, ганок, [ганчик] Ко, [ганкі] 
«східці на ганку» Л, ст. кганок (1552);— 
р. [ганка] «ганок», [ганок} «тс.», бр. 
ганак; — запозичення з польської мови; 
п. §апек «ганок, галерея», як і ч. [§а- 
пек] «коридор; стежка», слц. §апок 
«коридор», схв. ганак «ганок, галерея», 
утворене від нім. <3ап£ «коридор, хід», 
свн. §апс «вхід», пов’язаного з двн. 
§ап§ап «іти», спорідненим з дісл. §ап§а, 
гот. £а£§ап «тс.», дінд. ;|'апЬа «нога», ав. 
гап§а- «кісточка (на нозі)», лит. геп^ій 
«ступаю».— Москаленко УІЛ 27; Фас- 
мер І 392; Оньїшкевич Исслед.п. яз. 232; 
51а\узкі І 254; Вгйскпег 134; КІиде— 
Міігка 230.' 

[гантелйти] «ганьбити» Ж;—неяс¬ 
не; можливо, утворене від ганити «тс.», 
як гателити від гатити; менш імовір¬ 
ний зв’язок з тур. Ьапіаі «грубий, без¬ 
формний, потворний, незграбний».— 
Пор. гана. 

гантель; — р. гантель, бр. гантзль, 
п. Ьапііа; ~ через російську мову запо¬ 
зичене з німецької; нвн. Напіеі «ган¬ 
тель», запроваджене як спортивний тер¬ 
мін у 1816 р., походить від нн. Ьапіеі 
«рукоятка», спорідненого з нвн. Напсі 
«рука».— СІС 139; Шанский ЗСРЯ І 
4,26; Кораііпзкі 382—383;КІи§е—Міігка 
288.— Див. ще гендель. 

ганус (бот.) «аніс, Рішріпеїіа апізшп 
Б.», ганусівка, ст. ганусовой (1756); — ре¬ 
зультат фонетичної видозміни запозиче¬ 
ного, можливо, через польську мову (п. 
апуг, [Ьапуг] «тс.»), лат. апЄЗшп (<апі- 
зит) «тс.», яке походить від гр. аушох 
«тс.».— Пономарів Мовозн. 1974/2, 43; 
Засіп.—АіІ2. У\\/Ь. І 20.— Див. ще аніс. 

[ганути] «метикувати, здогадувати¬ 
ся»; — р. [загануть] «загадати», ст. за- 
ганути, загону ти «тс.», схв. вагонетка 
(загднетка) «загадка», загонетати «за¬ 
гадувати», слн. §апаіі «гадати», стел, 
гдмдмик «гадання, загадка»; — неясне; 
пов’язування з гадати, як і з стел, гл- 
тати «гадати», ставиться під сумнів.— 
Фасмер—Трубачев І 391; Вегп. І 288. 

[ганца] «шкапа» Ж. ВеЗн;—запози¬ 
чення з молдавської або румунської 
мови; молд. [ханц] «шкапа», рум. [кап}:] 
«тс.» певної етимології не має; можливо, 
походить від уг. капса «кобила», яке 
виводиться від ч. копісе. укр. ст. конииа 
«тс.» (МІМТЕЗг II 341—342). 

[ганцанйна] «сварка» Ж; — очевид¬ 
но, походить від нвн. Ьапзеїп «драж¬ 
нити, глузувати» (первісно «приймати 
до корпорації»; прийом супроводжу¬ 
вався суворими випробуваннями мужно¬ 
сті і стійкості), Напзеїеі «глузування», 
свн. Напзіп «приймати до купецького 
товариства», пов’язаних із свн. Ьапз(е) 
«торговельне товариство», спорідненим 
з дангл. Ьоз «загін, почет», двн. Ьапза 
«військовий загін», гот. Ьапза «загін, 
натовп».— К1и§е—Міігка 288.. 

ганчірка, [ганчіра] «ганчірка» Я» 
[ганчірйна], ганчірник, ганчір'я, ган¬ 
чіряччя, ганчір’яний, [ганчірястий] «по¬ 
дібний до ганчірки» Я; — запозичення 
з польської мови; п. Ьапсгигка «ганчірка» 
походить від нвн. НапсїзсЬеиге «шматина 
для витирання рук», утвореного з основ 
іменника Напсі «рука» і дієслова зсЬеи- 
егп «терти, чистити» (снн. зсЬйгеп), яке, 
можливо, походить від фр. ст. езсигег 
«чистити, доглядати», пов’язаного з лат. 
ехсигаге «піклуватися», сигаге «тс.».— 
Тимч. 508; Булаховський НЗ КДУ 5/1, 
1946, 89; Кіи§е—Міігка 645; Сл. ст.-фр. 
яз. 100.— Див. ще акуратний, гендель. 

ґаня — див. каня. 
ганьба, ганьбити, ганьблйвий, гань- 

бувати — див. гана. 
[гапалом] «миттю, вмить» Ж; —неяс¬ 

не; можливо, пов’язане з формою зопалу 
«згарячу».— Пор. палити. 

Гапка, Гала — див. Агафія. 
[гапка] «плоскодонний човен» Я;— 

неясне; можливо, пов’язане з тур. ар, 
«вода». 
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гаплик «дротяний гачок (застібка) 
на одязі», [гапка] «дротяна петля на 
одязі», [гафтка] «тс.» Ж, ст. гапликгь 
(1579), гапла «гаплик» (1638); — р. [га- 
пелька, гаплйк, гаплюк] «тс.», бр. гап- 
лік, ст. гаплик'ь (1517—1519); —запо¬ 
зичення з старопольської мови; п. ст. 
Ьаїіка, НеШік «тс.» (XV—XVI ст.) по¬ 
ходять від свн. Ьаііеі (Ьеїіеі) (нвн. Неі- 
іеі) «тс.», пов’язаного з двн. Ьаїі «кай¬ 
дани, пута», спорідненим з двн. ЬеЯап 
«піднімати», Ьеуап (нвн. ЬеЬеп), гот. 
ЬаЦап «тс.», лат. саріо «беру, хапаю».— 
Тимч. 508; Шелудько 26—27; Бульїка 
79; 5їа\узкі І 390; К1и§е—МИгка 280, 
295, 296. 

Гапон — див. Агафон. 
гапсом — див. гепсом. 
гаптувати «вишивати (золотом або 

сріблом)», [гафтувйти, гоптарювати 
Ж) «тс.», гапт «вишивка золотом або 
сріблом», [гафка Я, гафт] «тс.», гаптар 
(заст.), [гафтар, гафар Ж, гоптар ЖІ, 
гаптарка (заст.), [гйфтарка]Ж» гаптар- 
ство (заст.), ст. гафтовати (1596), гап- 
тар"ь (1700), гаптований (1722); — бр. 
гафтаваць «гаптувати», п. ЬаїіоУ/ас 
«тс.», ч. розм. Ьеііоуаіі «метати, шити 
на живу нитку»; — через польське по¬ 
середництво запозичене з середньоверх¬ 
ньонімецької мови; свн. Ьеііеп «зв’язу¬ 
вати, заковувати,укріплювати, прикріп¬ 
лювати» (нвн. Ьеііеп «прикріплювати, 
зшивати»), пов’язане з двн. Ьаїі «зако¬ 
ваний, ув’язнений», спорідненим з лат. 
саріиз «захоплений, взятий» (від саріо 
«брати»).— Шелудько 26—27; Зіачузкі 
І 390—391; Кіи§е—Міігка 296,—Див. 
ще гаплик. 

гар1 (вигук, що передає гарчання 
собаки), гар-гар «гур-гур» (вигук, що 
передає гуркіт розладнаних механізмів, 
торохтіння), гаркати «ричати (про со¬ 
баку); гримати, кричати; гуркати; то¬ 
рохтіти», гарчати, Ггарканйна] «сварка», 
гаркіт «гарчання», гаркітня «тс.; свар¬ 
ка», [гаркун] «буркотун»; — р. гаркать 
«кричати», бр. гаркаць «бурчати», п. 
[Ьагсгеб] «гарчати» (з укр.), слц. йагкаі' 
за «битися», вл. Ьага «галас, вереск, 
гармидер», нл. §]‘агсу5 «кричати, галасу¬ 
вати», болг. гаракам «галасую»;— звуко¬ 
наслідувальне утворення; деякі з наве¬ 

дених похідних і їх слов’янських відпо¬ 
відників з імітацією собачого гарчання 
можуть бути й не пов’язані; пор. п. Ьаг- 
коі «лопотання», ч. Ьгкоіаіі «гуркотіти, 
падати з гуркотом», [Ьгкаіі] «кричати, 
гуркотати», р.-цсл. гаркати «воркува¬ 
ти».— Шахматов ИОРЯС 7/2, 333; Фас- 
мер І 393—394; Зіа^зкі І 295, 370.— 
Пор. гарикати, гаркати. 

гар2, гариво — див. горіти. 

[гара] «віз із ящиком Л; великі сани 
на колесах для перевезення великих 
вантажів Я», [гарнйк] «робітник при 
підводі»; — очевидно, споріднене з др. 
гари «кораблі», ч. ст. Ьагоуес «панський 
візок на двох колесах»; у такому разі, 
походить від пд.-др. *гарт> чи *гарь 
«данина для князя», утвореного від 
дісл. Ьагг (Ьаегг) «князь» (букв, «си¬ 
вий»), Ьаггі «князь», як назва видів 
транспорту, яким ця данина перевози¬ 
лась; менш імовірний, зважаючи на 
різницю в початкових приголосних (у 
волинських говорах), зв’язок з [л'араЦ 
«віз із ящиком», що походить від п. £ага, 
кага.— Мельничук Мовознавство 1969/1, 
33.— Див. ще гарма-дарма.— Пор. без- 
гар, гарний, гарувати, угара. 

гара1 «паз, глибокий, довгастий жо¬ 
лобок для вставляння дощок, притеса¬ 
них брусів і под.», гара, [ґар] Шух «тс.» 
гарувати «робити пази», гарувати 
ЛЧерк, [ґарювати] «тс.»; — запозичен¬ 
ня з польської мови; п. §ага «паз у де¬ 
реві», §апшас «робити в дереві пази» 
виводиться від нім. СеЬге «клин, паз», 
спорідненого з двн. §Єго «клиноподіб¬ 
ний кусок матеріалу чи землі; пола», 
двн. снн. §ег «спис», дінд. Ье§а- «стрі¬ 
ла», гр. %аїо? «пастуший кийок».— 
Вгйскпег 134; К1и§е—Міігка 241, 248— 
249; Раиі ШУЬ І 233. 

[гара2] «віз із ящиком для переве¬ 
зення землі або піску», [рарі] «сани для 
перевезення вантажів» Л; — запозичен¬ 
ня з польської мови; п. [§ага] «візок 
з ящиком», ст. [кага] «тс.» походять від 
нім. Кагге «візок, тачка», Каггеп «тс.», 
яке зводиться до лат. саггиз «віз», що 
походить від гаЛ. саггоз, спорідненого 
з лат. сиггиз «віз», пов’язаним з сигго 
«біжу».— Шелудько 29; Вгйскпег 218— 
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219; К1и§е—Міігка 353.— Див. ще 
курс. 

[гарабакати] «кричати, горлати; 
варнякати» Ж; — звуконаслідувальне 
афективне утворення, аналогічне до га- 
рйкати (,гарюкати), галакати. 

[гараболя] «картопля» Ж; —резуль¬ 
тат контамінації укр. бараболя і п. 
1§ага£о1а] «тс.».— Див. ще бараболя. 

Ігарага] «тичка для підв’язування 
винограду» Мо, Дз, [гарах'] «тс.» Мо, 
гарах*«тичина» МСБГ, Ігарага] «жердина, 
якою підпихають по воді човен» Берл.;— 
запозичення з молдавської мови; молд. 
арак «тичка для підпирання», харак, 
хараг, рум. агас, Ьагас, [Ьага§] «тс.» 
виводиться від нгр. уарахі «жердина, 
палка», пов’язаного з гр. уіра£ «тс.», 
уарааса «гострю, точу, вирізую», спо¬ 
рідненими з лит. гегіі «скребти, загрі¬ 
бати», тох. В каг(г)е «яма».— СДЕЛМ 
469; Егізк II 1073—1075; Воізася 1051. 

[гарадйчі] «сходи» ВеУг, ЕЗб 4; — 
запозичення з угорської мови; уг. [§а- 
гасЗісз] «тс.; східець» походить від лат. 
^гагіиз «тс,».— Вагсгі 91.— Див. ще 
градус. 

гараж; — р. бр. болг. гараж, п. §а- 
гаг, ч. слц. §агаг, вл. нл. §агага, м. схв. 
гаража, слн: §агага; — запозичено з 
французької мови через посередництво 
російської; фр. §ага§е «тс.» утворене від 
дієслова £агег «поставити під прикрит¬ 
тя, прибрати», яке походить від франк. 
*\уагОп «берегти», спорідненого з днн. 
\уагоп, дангл. шагіап, дісл. чага, нвн. 
^аЬгеп «тс.», лтс. уегііез «дивитися, 
помічати», лат. уєгєгі «шанобливо ди¬ 
витися», гр. Сіра «захист, турбота».— 
СІС 139; Шанский ЗСРЯ І 4, 27; Оаигаі 
354; КІи£е—Мі їдка 834. 

гаразд «[добро, щастя]; (присл.) до¬ 
бре», [горазд 1 «тс.», [гараздйтися] «щас¬ 
тити» О, гараздувати «жити в достатку», 
Ігораздувати] «тс.», [вгараздйти] «схва¬ 
лити, задовольнити» Ж, [перегараздйти] 
«перестаратися» Ж, ст. гораздьш (XVI 
ст.); — р. гораздий (горазд) «проворний, 
моторний, меткий, спритний», бр. [го- 
раздьій] «тс.», р.-цсл. гораздг, «досвідче¬ 
ний, спритний», ч. [Ьогагсіііі] «лаяти, 
бушувати, шуміти, гомоніти, галасу¬ 
вати»; — очевидно, запозичення з гот¬ 

ської мови; гот.*£агагсіз «здатний добре 
говорити» утворене з префікса §а- і 
іменника гагсіа- «мова», спорідненого з 
дісл. пдйб «звук, голос», дангл. геогсі 
«голос, мова», двн. гагіа «голос»; менш 
слушними є спроби зведення до псл. 
§ог- «держати, хапати, збирати» (51еп- 
(Іег-Реіегзеп $1ауіа 5, 675—676; Кіраг- 
зку ОБ (З 28; Ільїнський ЗІФВ 7—8, 
58) або псл. §ог- «говорити» (Вгйскпег 
151; Ильинский ИОРЯС 16/4, 8).— 
Фасмер І 439; Шанский ЗСРЯ І 4, 129— 
130; ЗССЯ 7, 32; Вегп. І 330; ШепЬеск 
АІЗІРЬ 15, 487; КгеізсЬтег АІЗІРЬ 27, 
232; Мікі. ЕШ 90. 

гарак — див. арак. 
[гаракаль] «дятел» ДзАтл II, [гала- 

кар, гараґаль, гарахаль] «тс.» тж; — 
слц. [ЬагкаГ] «тс.»;—запозичення з 
угорської мови; уг. Ьагкаїу «тс.» спо¬ 
ріднене з манс. кагкаі, сЬагсЬе], хант. 
хі}т]га «тс.».— Дзендзелівський УЛГ 64; 
ДзАтл II 127; ММТЕЗд II 60; Вагсгі 
114. 

[гарам] «скотина, худоба» Мо, 
МСБГ; — запозичення з молдавської або 
румунської мови; молд. харам «шкапа», 
рум. Ьагаш «тс.; проклятий, відкину¬ 
тий», очевидно, запозичені з турецької 
мови; тур. Ьагаш «заборонене, нечисте», 
як і Крим.-тат, харам, полов, балкар. 
Хагаш «тс.», походить від ар. Ьагаш 
«заборонене, священне».— ТБР 205; 
СДЕЛМ 469; разапеп УегзисЬ 155. 

[гарамїя] «розбійник», [гармій] 
«шахрай»; — болг. харамйя «бунтар; 
розбійник»; — запозичення з турець¬ 
кої мови; тур. Ьагаті «злодій, розбій¬ 
ник, грабіжник, шахрай» походить від 
ар. Ьагатіу «злодій, грабіжник», пов’я¬ 
заного з Ьагата «бути забороненим, свя¬ 
щенним»; припущення румунського по¬ 
середництва (ЗсЬеІисІко 129: рум. Ьага- 
тіп «злодій; гайдук») потребує обгрун¬ 
тування.— РЧДБЕ 793. 

гарампови, гарапови — див. горо- 
повфогбви. 

гарантія, гарант, гарантувати, ст. 
ґваранція «порука, гарантія» Пі; — 
р. гарантия, бр. гарантьія, п. §агапс]а, 
д\уагапс]а, ч. дагапсе, слц. §агапсіа, 
вл. §агапіі]а, болг. гаранция, м. гаран- 
цща, схв. гаранцща, гарантща, слн. 
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§агапсї]а; — запозичення з німецької 
або французької мови; нім. Оагапііе 
походить від фр. ^агапііе, пов’язаного 
з §агапі «поручитель», яке зводиться до 
франк, мгегапсі «тс.», спорідненого з двн. 
днн. дангл. хуегіап «захищати», нвн. 
\уеЬгеп «тс.», псл. уог-/уєг- «запирати, 
замикати», укр. вір «жердяна загоро¬ 
жа», видозміненого під впливом фр. 
ст. §агіг «захищати».— СІС 140; Шан- 
ский ЗСРЯ І 4, 27—28; Фасмер І 392; 
Кораііпзкі 376—377; К1и§е—Міігка 
231; Оаигаї 354.— Див. ще вір1. 

[гарапекаї «нелюдяний чоловік» 
ВеБ; — неясне. 

гарапник «нагай, батіг», арапник, 
[арапій, гарап Ж, гарапа, гарапій, 
орапник1 «тс.»; —р. арапник, бр. арап- 
нік, гарйпнік, п. Нагар, Ьагарпік, ч. 
Ьагарпїк «тс.»; — задовільної етимології 
не має; пов’язується з п. ст. Нагар 
(мисливський вигук для відгону собак 
від зловленої здобичі), що походить від 
нім. ЬегаЬ «вниз, додолу» (Шелудько 
27; Оньїшкевич Исслед. п. яз. 240; 
Зіамгзкі І 402—403; Преобр. І 7; Фас¬ 
мер—Трубачев І 83; Вгііскпег 168; 
Мікі. ЕУІ 423; Вегп. І 376—377), або 
з тур. Нагар «руйнування» (Маїгепаиег 
БР7, 212; Кірагзку ОБС 135); пор. укр. 
ст. гарап-ь «лови, полювання» (XVIII 
ст.), п. ст. Нагар «тс.». 

гарас, гарасівка — див. гарус. 
гарасалка, гарасувати — див. граса. 
Гарасйм, Герасйм, Гарасько, Герась- 

ко, ст. Герасим'ь: честньїй, або старче- 
ский, достойно почтен (1627); — р. 
болг. Герасйм, бр. Герасім, слц. Оега- 
гіт, стел. Герлсг;— ім’я грецького по¬ 
ходження; гр. Гєраоїрод пов’язується 
з прикметником ^єрааріо? «шановний, 
вельмишановний», утвореним від уераа 
«шана» (первісно «вік»), спорідненого 
здінд. іагаН «вік», ав. гагоіа «дряхлий», 
псл. гьгеїь, укр. зрілий.— Беринда 199; 
Петровский 86; Суперанская 77; Илчев 
130; Ргізк І 299; Воізасч 145.— Див. 
ще зріти2. 

[гарасікуватися] «сперечатися, лая¬ 
тися», [гарасічити] «бити, лупцювати; 
ганьбити» О; — запозичення з угорської 
мови; уг. Нага§52Ік «сердитися», оче¬ 
видно, споріднене з манс. кНогф «тс.», 

морд, ког «гнів».— МІМТЕЗг II 52—53; 
Вагсгі 113. 

[гаратати] «сильно бити; дубасити, 
бахати» Ж, О;—п. Нагаіас «тс.»* (з 
укр.); — неясне; пов’язання з рум. 
Ьагіапі «пошматувати, відрубати» або 
Ьагаіі «дражнити, дратувати» (Шаро- 
вольський 36. заходозн. 61) викликає 
сумніви (51а\узкі І 403; Сгапіаїй 296); 
можливо, виникло на основі форми 
[обаратати] «сильно побити», пов’яза¬ 
ної з бордтати «очищати від лузги» 
(просо). 

[гарашки] (бот.) «кучеряві гриби, 
зморшки, МогсЬеІІа езсиїепіа Регз.» 
Я; — можливо, пов’язане з п. [Нагазпу] 
«гарний, гідний», утвореним від укр. 
гаразд.— Вгііскпег 168. 

[гаращо] «гаразд» Ж; — результат 
злиття слів гаразд і що (див.). 

[гарб] «великий гак, багор»; — не¬ 
ясне; можливо, запозичене з турецької 
мови; тур. ЬагЬа «алебарда, сокира» 
походить від ар. ЬагЬа «спис, багнет». 

гарба, [арба, гараба Пі]; — р. арба, 
бр. гарба, п. агЬа, [ЬагаЬа], болг. ара¬ 
ба; — запозичення з тюркських мов; 
тур. агаЬа «віз», крим.-тат. аз. араба, 
каз. кирг. тат. арба «тс.» загальноприй¬ 
нятого пояснення не має.— Шанский 
ЗСРЯ І 1, 135; Фасмер—Трубачев І 
83; Преобр. І 7; Засіп.— Аііг. У'іУЬ. 
І 25; Севортян 164—165; Дмитриев 
521—522; БокоізсЬ 9. 

[гарбажїйка] «дрібна цибуля для са¬ 
діння»; — болг. арпаджйк «тс.»; — по¬ 
ходить від тур. аграсік зо^апі «тс.» 
(букв, «ячмінець-цибуля»), в якому агра- 
сік є зменшеною формою від агра «яч¬ 
мінь».— БЕР І 16. 

гарбалка, гарбарка — див. грабар. 
гарбар1 (заст.) «кушнір», гарбарня 

(заст.) «шкіряний завод», [гамбарняї 
«тс.», гарбарювати (заст.) «кушнірува¬ 
ти», ст. гарбарь (1599);— бр. гарбар, гар¬ 
барня; — запозичення з польської мо¬ 
ви; п. ^агЬагг «кушнір», §агЬо\уас «вичи¬ 
нювати шкіри», як і вл. §агЬаг «кушнір», 
слц. £агЬіаг «тс.», слн. §агЬаіі «вичиню¬ 
вати шкіру; бити* товкти», ст. §атЬаг 
«кушнір», походить від свн. §егмеп, 
§аг^/еп, §егЬеп «робити, підготовляти», 
§ег\л/ег «гарбар», пов’язаних з прик- 
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метником §аг «приготовлений, готовий», 
двн. £аго, ^ага^ег «тс.», спорідненим 
з дангл. §аго, дісл. §§гг «тс.», дінд. 
Ьа*аз-«жар», псл. §огеіі, укр. горіти.— 
Шелудько 27; 51аш$кі І 256; Вегіаі 
Е55Л І 139; К1и£е—Міігка 231, 249.— 
Див. ще горіти. 

[гарбар2] «крик, галас», [гарбару- 
вати] «кричати, галасувати»; —неясне; 
можливо, пов’язане з гарбати в його 
первісному значенні «збирати данину, 
забирати челядь у рабство».— Див. ще 
гарбати. 

гарбати «захоплювати, грабувати», 
загарбати, загарбник; — неясне; мож¬ 
ливо, утворилось на основі виразів гар 
брати «брати данину», за гар брати, 
у яких слово гар «данина» -виводиться 
від дісл. Ьагг (Ьаегг) «князь» (букв, 
«сивий, старий»), Ьаггі «князь».— Див. 
ще гарма-дарма.— Пор. безгар, гара, 
гарний, гарувати. 

[гарбачій] «робітник з артілі вівча¬ 
рів, який завідує гарбою з припасами», 
[гарбачйй] «тс.»; — болг. арабаджйя «віз¬ 
ник»; — запозичення з турецької мо¬ 
ви; — тур. агаЬасі «тс.», споріднене з 
Крим.-тат. гаг. кар. полов, арабаджи, 
аз. туркм. арабачи «тс.», е похідним від 
агаЬа «віз».— БЕР І 13.— Див. ще 
гарба. 

гарбуз (бот.) «кабак, СисигЬііа ша- 
хіша БисЬ.; [кавун, Сіігиііиз ЗсЬгаб. 
МеЬ, [гарбуза] «кабак» Л, гарбузеня, 
[гарбузєнка] «стебло кавуна; земля, де 
росли кавуни» МСБГ, гарбузиння, [гар- 
бузйця] «кавун продовгуватої форми» 
Ме, [гарбузіки] «гарбузове насіння» Л, 
[гарбузіння] «гарбузиння», [гарбузник, 
гарбузняк] «тс.» Л, [гарбузці] «зернята, 
насіння» До, гарбузя «гарбузеня», [гар- 
бузуватий], гарбузячий; — р. арбуз «ка¬ 
вун», бр. гарбуз «кабак», п. ЬагЬиг 
«кавун», агЬих «тс.» (з укр.), болг. 
карпуз, м. карпуз, схв. карпуз(а) «тс.»; — 
запозичення з тюркських мов; полов. 
харбуз, карбуз, Крим.-тат. кгарпуз, тур. 
кагриг «тс.» походять від перс. %агЬй2а, 
ХагЬига «диня» (букв, «ослячий огірок»), 
яке складається з основ іменників %ег 
«осел», спорідненого з ав. %ага «тс.», 
і сперс. Ьцсіпа «огірок».— Дзендзелів- 
ський 51. зі. 6/1—2, 124; Шанский ЗСРЯ 

І 1, 136; Фасмер І 83; Шипова 114; 
81а\у$кі І 403; Вгііскпег 168; 8кок II 
53; Вегп. І 491; БокоізсЬ 65. 

[гарбузи] «картопля» ДзАтл І, [гар- 
будзй] «тс.» тж, [гарбудзянка] «поле, 
з якого знято картоплю» ДзАтл II, 
[гарбузянка] «тс.» тж, О; — результат 
перенесення назви гарбуза на картоплю 
за спільною ознакою — круглою фор¬ 
мою.— Див. ще гарбуз. 

[гарбузйнка] (сорт груші) Я, Ігарбу- 
зівка] «тс.» Я; — очевидно, пов’язане 
з гарбуз; мотивація назви неясна. 

[гарведа] «лайка, сварка, супереч¬ 
ка» Ж; — п. Ьапуа «крик, галас» (від 
укр.?); — неясне; можливо, утворене 
від основ іменника *гар-ь «данина; 
взяття в рабство» і дієслова вестй 
{веду); в такому разі первісно могло 
означати «забирання чи провадження 
(варягами) челяді в рабство».— Пор. 
гарма-дарма, вести. 

[гаргара1] «сварлива жінка», [з'ар- 
гара];—бр. [гаргара] «тс.»; — очевид¬ 
но, утворене на основі подвоєного вигу¬ 
ку гар з афективною зміною г на г у дру¬ 
гому варіанті; менш переконливе виве¬ 
дення (Фасмер ГСЗ III 31) від гр. ^ар- 
•уара «говір, лайка».— Див. ще гар1. 

[гаргара2] «велика, погано опоря¬ 
джена кімната» ВеЗн; — бр. гаргара 
«громіздка, неоковирна річ»; — афек¬ 
тивне утворення. 

[ґарґала] «горло, гортань», [гарґало, 
ґарґачкаЖ\ «тс.», [ґарґалізовати] «по¬ 
лоскати горло» ВеУг; — п. [§аг§іе!а] 
«гортань», £аг£агуготлгас «полоскати гор¬ 
ло», болг. гаргара «полоскання горла», 
м. гаргара «тс.», схв. гаргаризирати 
«полоскати горло»;—запозичене з ла¬ 
тинської мови, можливо, через поль¬ 
ську; лат. §аг§а1а є наслідком контамі¬ 
нації £Ш*£и1іо«гортань», утвореного з ос¬ 
нов Іменників §ЦГ£Є5 «безодня, горло» 
і §и1а «горло», та дієслова £аг£агіго 
«полощу горло», яке походить від гр. 
тартарі^(о «тс.» звуконаслідувального 
походження.— Егпоиі—МеіІІеі І 267; 
Шаібе—Ноігп. І 583; Ргізк І 290. 

[ґарґара] (орн.) «гагара чорновола, 
гагак, СоїушЬиз агсіісш (Оауіа агсііса 
Б.?)» Ж; — звуконаслідувальне утво¬ 
рення, паралельне до гагара (див.). 
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[ґарґачки 1 «агрус»; — результат афек¬ 
тивної видозміни форми [ґаґацки, ґе- 
ґацки] «тс.».— Див. ще ґаґацка. 

[гаргуц] (вигук для передачі звуку 
від падіння чого-небудь великого) Па;— 
звуконаслідувальне утворення, анало¬ 
гічне до беркйць і под. 

[гард] «перегородки для ловіння 
риби; перегородка поперек річки з ка¬ 
міння; риболовний завод», [ґард] «тс.», 
[гардаджій] «майстер, який робить 
гард», [гардівнйчий] «наглядач за ри- 
бальнями», [кардувати] «гатити, робити 
загату», ст. гар’ьд’ь (1676); — болг. 
[гард] «відгороджена частина моря для 
розведення риби», схв. [гарда] «загород¬ 
ка на Дунаї для вилову білуги»;— запо¬ 
зичення з румунської або молдавської 
мови; рум. £агс! «огорожа; загата для 
ловіння риби», молд. гард «тс.» походить 
з дако-мізійської або з слов’янських 
мов.— Дзендзелівський НЗ УжДУ 13, 
95; ЗсЬеІіиіко 129; БЕР І 231; СДЕЛМ 
84; №шігі5 2151РЬ ЗО, 147. 

[ґарда] «прикраса, оздоба» Ж, [згар- 
даі «прикраса з монет» Ко, [згарди] 
«намисто» Я; — запозичення з поль¬ 
ської мови; п. §агс1а «кругла бляха на 
рукоятці палаша або шпаги, яка за¬ 
хищає долоню; намисто з монет» похо¬ 
дить від фр. £агс1е «тс., ефес», пов’яза¬ 
ного з дієсловом ^агбег «зберігати».— 
Кораііпзкі 349; 51. уууг. оЬсусЬ 243; 
Баихаї 354.— Див. ще гардероб. 

[гардаман] «міцна горілка», [гарде- 
ман] «тс.»; — запозичення з польської 
мови; п. кагсіатопка «наливка на карда¬ 
моні» походить від кагйатоп «карда¬ 
мон, Атопіит сагйатопит», запозиче¬ 
ного з грецької мови, можливо, через 
латинську (лат. сагйатопит); гр. кар- 
8а^^а)роV «рослина з гострим смаком, 
насіння якої вживалося для приправи 
їжі» утворене з основ іменників харба- 
роу (бот.) «вид кресу, Ьерісііиш заіі- 
уиш», можливо, пов’язаного з дінд. 
кагйатаЬ «якась рослина», і арсороу 
«якась індійська запашна рослина».— 
Кораііпзкі 477; 51. \ууг. оЬсусЬ 342; 
Ргізк І 100, 786—787. 

[ґардан] «тарган» Ж; — неясне; мож¬ 
ливо, результат фонетичної видозміни 
слова, спорідненого з схв. грдан «по¬ 

творний, бридкий, огидний», слн. 
«тс.», ^гсііпа «огидна істота». 

гарденія (бот.) «Сагсіепіа»; — р. гар- 
дения, бр. гардзнія, п. ^агйепіа, ч. §аг- 
йепіе, слц. §агс!епіа, схв. слн. §агсіе* 
п^а; — засвоєна наукова назва нлат. 
§агс1епіа, утворена від імені англійсь¬ 
кого природознавця Олександра Гардена 
(СагОеп) (помер у 1791 р.).— Шанский 
ЗСРЯ І 4, 28; Кораііпзкі 349; 5\У І 803; 
51. \ууг оЬсусЬ 243. 

гардероб, [гардероба], гардеробна, 
гардеробник;—р. болг. гардероб, бр. 
гардзрдб, п. ч. §агсіегоЬа, слц. слн. 
§агс1егбЬа, м. схв. гардероба; — запо¬ 
зичення з французької мови; фр. §агс1е- 
гоЬе утворене від основ дієслова £аг<іег 
«зберігати», яке відбиває франк, шагбог* 
«пильнувати, чергувати», і гоЬе «плаття,, 
(ст.) одяг», що походить від герм. *гаиЬа 
«здобич» (нвн. РаиЬ «здобич», двн. гоиЬ 
«грабування», дангл. геаї «здобич, 
одяг»).— Шанский ЗСРЯ І 4, 28—29; 
Фасмер І 393; Баихаї 354, 635; Кіи^е— 
Міігка 585.— Див. ще варта, роба. 

[гардибурка] «картопля», [гарди- 
буїрка] «тс.» Ж; — очевидно, результат 
контамінації форм [бараболя] чи [гар- 
дох] і [мандибурка] «тс.».— Див. ще 
ґараболя, картопля, мандибурка. 

гардина; — р. болг. гардйна, бр. гор- 
дзіна, ч. вл. нл. §агйіпа, слц. §агсіїпа;— 
запозичення з німецької мови; нвн. 
Оагсіте, снн. £Огйіпе походить від фр. 
соигііпе «портьєра», яке в цьому зна¬ 
ченні було засвоєне з італійської мови; 
іт. согііпа «портьєра» походить від піз- 
ньолат. оогііпа «тс.», утвореного від 
сбгз (<соЬогз) «обгороджений двір, обо¬ 
ра» за зразком гр. аоЯсаа «завіса», по¬ 
хідного від аШ} «двір».— СІС 140; Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 4, 29; Фасмер І 393; Ваи- 
гаї 214; ’ІУаИе—Ноігп. І 242, 280. 

гардовйна — див. горд. 
гарем, гаремник «багатоженець», га- 

ремниця «гаремна дружина або налож¬ 
ниця»; — р. гарем, бр. гарам, п. ч. слц. 
вл. Ьагет, болг. харем, м. схв. харем, 
слн. Ьагет; — запозичено з тюркських 
мов, можливо, через французьке посе¬ 
редництво (фр. Ьагеш «гарем»); тур. Ьа¬ 
гет «гарем, жіноче відділення в домі; 
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дружини і дочки, що мешкають у га¬ 
ремі», крим.-тат. Ьагаш «тс.» походить 
від ар. Ііагат «заборонене; священне; 
храм; дружина», Ьапш «дружина; га¬ 
рем, жіноча половина дому».— СІС 140; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 29; Фасмер І 393; 
Шипова 114; ЬокоІзсЬ 64; Радлов II 
1750; Разапеп УегзисЬ 155. 

[гарець1] (бот.) «флокс, РЬІох» Ж, 
ігарнец] «тс.» Ж, Ігорець] «флокс Дру- 
монда» Мак; — очевидно, пов’язане з 
горіти; назва зумовлена яскраво-чер¬ 
воним забарвленням квітів більшості 
різновидів флоксів; пор. інші назви 
Флокса: [огник, світлик].— Див. ще 
горіти. 

гарець2, ґарець — див. гарнець. 
гарикати «бурчати, покрикувати», 

Ігарюкати] «тс.», [гарукатися] «свари¬ 
тися», [гарюкатися] «тс.», гарйкало 
«крикун, буркотун», [гарюкало] «тс.», 
[гарука] «сварлива людина», [гарикли¬ 
вий1 «сварливий, бурчливий», [гарікли- 
вий] «тс.»; — результат видозміни ос¬ 
нови дієслова гаркати, як у бухкати — 
бухйкати, мазати — мазюкати та ін.— 
Див. ще гар1.— Пор. гйр1. 

[таріль] «крихта, дрібна частина, пи¬ 
линка», [гарель] «тс.», ст. галерь «дріб¬ 
на грошова одиниця» (XVI ст.), гарЬль 
«тс.» (XVII ст.); — п. каїегг «старовинна 
дрібна австрійська монета», ч. Ьаїїг, 
ст. Ьаіег, Ьеіег, вл. Ьаіай; — запозичено 
з середньоверхньонімецької мови, мож¬ 
ливо, через польське посередництво; 
свн. Ьаііаеге, каїїег, Ьеііег «тс.» є скоро¬ 
ченням виразу Наїїег ріеппіпс «тали¬ 
ський пенязь» від назви міста Наїї, 
де з XIII ст. карбувалися ці монети.— 
КісЬЬагбІ 53; ЗІашзкі І 395; Вгйскпег 
167.— Пор. гелер. 

гаркавити «вимовляти задньоязичне 
р замість передньоязичного», гаркати 
«тс;», [гаркавець] «той, хто гаркавить», 
гаркун, гаркуша «тс.», [гаркдта] «гарка¬ 
вість», гаркавий; — бр. гаркавіць, гар- 
кавьі, п. Наткану; —звуконаслідувальне 
утворення, аналогічне до гар1, гаркати 
«гуркати, торохтіти» (пор.). 

[гарлйк] «товстий очерет, з якого 
виготовляють рибальські снасті (кітці)» 
Мо; — неясне. 

[гарлйкати] «погано співати»; — ре¬ 
зультат контамінації дієслів горлати 
([гарлати]) і курликати.— Див. ще гор¬ 
ло, курлй. 

[гарма-дарма] «даремно», [гармо- 
дармо] «тс.» Я; — складне утворення, 
перший компонент якого являє собою 
адвербіалізовану форму орудного від¬ 
мінка двоїни колишнього іменника *гарт> 
«данина», що походить від дісл. Ьагг 
(Ьаегг) «князь» (букв, «сивий») чи Ьаггі 
«князь», споріднених з двн. днн. Ьег 
«благородний, почесний, високий, пре¬ 
красний», нвн. ЬеЬх «величний, священ¬ 
ний, високий», Негг «пан», ЬеггІісЬ «чу¬ 
довий»; слово *гар?> лежить в основі слів 
безгар, гарний та ін.; щодо семантики 
пор. пов’язане з *гарь п. Ьаги-йаги, 
пі ріепі^сіху, пі іо\\гаги «гару-гару, ні 
грошей, ні товару».— Мельничук Мово¬ 
знавство 1969/1, 32; .ІоНаппеззоп 197; 
Раїк—Тогр І 460; Юи^е—Міігка 296.— 
Див. ще дати.— Пор. безгар, гара, гар¬ 
бати, гарведа, гарний, гарувати, зугар¬ 
ний, угара. 

гармаза — див. гармиза. 
[гармак] (різновид одягу) Я; — оче¬ 

видно, пов’язане з [арим'як] «тс.» як 
інший варіант цієї назви, зумовлений 
іншим шляхом запозичення.— Див. ще 
арим’як. 

[гармакй] «вила на три-чотири ріж¬ 
ки» Мо; — очевидно, результат видо¬ 
зміни слова [бармакй] «вила на п’ять 
ріжків» (див.). 

гарман «тік», [гарманка] (заст.) «ка¬ 
ток, яким молотять», ІгармандвкаІ «мо¬ 
лотьба» Мо, гарманити «молотити запря¬ 
женим катком», гармонувати «тс.»;— 
болг. харман; — запозичення з турець¬ 
кої мови; тур. йагтап «молотьба, тік» 
походить від перс. Ьагшап «купа збіж¬ 
жя», спорідненого з тадж. хирман «купа 
зерна або необмолоченого хліба», курд. 
Хегаїап «стіг; зібраний хліб; молотьба, 
тік».— Акуленко 138; Шипова 115; Ьо- 
коїзсЬ 69. 

[гармасар] «жеребець»; — запозичен¬ 
ня з румунської мови; рум. Ьагтйзаг 
«кінь, жеребець», агтйзаг «тс.» походить 
від лат. ас1тІ5$агШ5, «плідник, завод¬ 
ський кінь», пов’язаного з айтШеге 
«допускати, дозволяти», що складається 
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з префікса асі- «до» і дієслова тШеге 
«кидати; пускати, посилати».— Ше- 
лудько 129; БЬКМ 43; Ри^сагіи 11; 
ШаМе—Ноїт. І 13.— Див. ще аван¬ 
тюра, МІСІЯ. 

[гармасувати] «топтати, толочити» 
Па;—очевидно, результат контаміна¬ 
ції дієслів гарманувати «молотити, ви¬ 
топтуючи катком» і [гарнасуватися] «во¬ 
зитися, борсатися, битися, м’ятися».— 
Див. ще гарман, гарнаситися. 

гармата, [армата] «гармата, артиле¬ 
рія», гарматень (заст.) «снаряд», гарма- 
терія (заст.) «артилерія» Пі, гарматій 
(заст.) «гарматник, гармаш», гармат¬ 
ник, гарматня (заст.) «батарея; гармат¬ 
ний ливарний завод» Пі, гармачук 
(заст.) «артилерійський юнкер; малень¬ 
кий гарматник» Бі, гармаш, [армаш] 
«гармаш», гарматний (заст.) «артиле¬ 
рійський», ст. з гармата (1494); — бр. 
гармата, п. ст. Ьагтаїа, агтаіа, схв. 
армата «армія»; — через польську мову 
запозичене з італійської; іт. агтаіа 
«військо, армія» походить від лат. агта- 
іиз «озброєний», пов’язаного з агта 
«зброя».— Москаленко УІЛ 22; РісЬ- 
Ьагсіі 53; Бульїка Бел ар. лінгв. 4, 63; 
Засіп.— Аіі2. У\УЬ. і 29; Вегп. І ЗО.— 
Див. ще армія. 

[гармати] «згрібати граблями» Ж."— 
не зовсім ясне; можливо, результат се¬ 
мантичної видозміни давнішого *гар 
ймати «брати данину», паралельного 
до гарбати (давніше *гар брати «тс.»), 
зближеного з грабати.— Пор. гарма- 
дарма, ймати. 

гармидер, [гармідер], [гармйдерник] 
«той, хто робить гармидер», [гармидеру- 
вати] «робити гармидер»; — р. [гармй- 
дар], бр. гармідар, п. Ьагтісіег (з 
укр.); — неясне; можливо, походить від 
перс, чагтїсіап «сваритися, сперечатися, 
сердитися, гніватися, ричати»; незадо¬ 
вільною з семантичного погляду є спро¬ 
ба (Вгйскпег 377; РР 6, 619; К2 42, 
39, 46, 214—215; Вегп. І 377) зв’язати 
слово з турецьким виразом Ьагаті сіегез 
(назва відомого розбійницького кубла) 
з Ьагаті «розбійник», сіеге «ущелина, 
яр»; викликає сумнів і твердження (Каг- 
Ї0МПС2 5\УО 205; рибпіскі ІР 3, 90—96; 
КогЬиі РР 4, 523) про зв’язок з німець¬ 

ким вигуком Ьегпіегіег «сюди вниз».— 
Віамгакі І 406—407; Рогшасіошзкі .ІР 
1, 107—108. 

[гармйз] «клопіт; привід» Я, [гармйз- 
ка) «тс.» Я, [ярмйс] «привід, спосіб, за¬ 
сіб», [ярміз, ярміс] «тс.»; — неясне; 
можливо, запозичене з тюркських мов; 
пор. тат. [армач] «горе, турбота», каз. 
армаш «сильне бажання», армаш «тс.», 
яке виводиться від перс, агшап «ба¬ 
жання, сум».— Радлов І 340, 802, 803. 

[гармиза] «гарнізонний солдат», [гар- 
мова] «тс.» Я; ■— р. [гармиза] «тс.; інва¬ 
лід», [гарниза] «службовців гарнізоні»;— 
результат видозміни форми гарниза, 
утвореної від гарнізон.— Шанский 
ЗСРЯ І 4, 32.— Див. ще гарнізон. 

гармонія «музичний інструмент», гар- 
мбніка, гармоніст, гармонь, гармош¬ 
ка; — р. гармбния, гармбника, гармонь, 
гармошка, бр. гармонік, п. ч. вл. Ьагшо- 
піка, слц. Ьагтопіа, болг. м. хармоника, 
схв. хармоника, слн. Ьагтопіка;— пер¬ 
вісною була форма гармоніка, запози¬ 
чена, можливо, через російську з ні¬ 
мецької або англійської мови; нім. Наг- 
тбпіка, англ. Ьагтопіса «тс.» (з 1762 р.) 
походять від лат. Ьагтопісиз «гармо¬ 
нійний», що відбиває гр. аррхтиоє 
«гармонійний, музичний», похідне від 
аруоуіа «зв’язок, стрункий порядок», 
пов’язаного з арра «колісниця, упряж¬ 
ка», араріожо «припасовую, виготов¬ 
ляю», спорідненими з вірм. агаті « я ро¬ 
бив», псл. гашо «плече, рука», укр. 
рамено.— СІС 140; Акуленко 136; РісЬ- 
Ьагсіі 53; Шанский ЗСРЯ І 4, ЗО; Фас- 
мер І 394; Біашзкі І 407; НоІиЬ—Кор. 
120; Юи£е—Мйгка 290; Ргізк І 128, 
142—143, 144; Воізаср 73. 

[гарнаґати] «гомоніти, балакати» 
Ж; — очевидно, результат контамінації 
дієслів [гарабакати] «горлати; варня¬ 
кати» або гаморйти «гомоніти» і варня¬ 
кати.— Див. ще варнякати, гам, га¬ 
рабакати. 

[гарнаситися] «возитися, борсатися, 
битися, м’ятися», [гарнасуватися] «тс.», 
[гарнасся] «зім’ята солома, трава; зі¬ 
м’яті речі»; — запозичення з польської 
мови; п. [Ьагпазас] «розкидати важкі 
речі», [Ьагпазас зі§] «битися; розкидати 
важкі речі; бути неспокійним, руха- 
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тися з шумом, галасом», [Ьагпазг] «со¬ 
лома, змішана із сміттям», Ьагпаз (заст.) 
«розбійник, отаман», Ьагпазг (заст.) 
«зброя, броня» походять від нім. Наг- 
пазсЬ «броня, зброя, панцер, лати», 
НагпізсЬ, свн. Ьагпаз, Ьагпае5(і) «тс.», 
яке зводиться до фр. ст. Ьагпаіз «зброя», 
Ьегпеіз «тс.», утвореного від дісл. 
*Ьегпе5І «військовий запас».— Вгііскпег 
169; II 20; К1и§е—Міігка 290; Баи- 
гаі 385. 

гарнець «стара міра сипких тіл і рі¬ 
дин; посуд на цю міру», [гарнець (род. в. 
ґарця)] Ме, гарець «тс.», [гарчик] «дере- 
в ’яний посуд для солі, сільниця» Я, ст. 
гарнець (XVII ст.); — р. бр. гарнец; — 
запозичення з польської мови; п. §аг- 
піес «тс.; великий горщик» споріднене 
з укр. горня, горщик.— Винник ПО— 
111; КісЬЬагсіІ 50;Фасмер І 394; Преобр. 
І 119; Зіашзкі І 260.— Див. ще горно. 

гарний «хороший, красивий», [гарен] 
«здатний, спроможний» Ж, [гарним] 
«красень», гарніти, гарнішати, [без- 
гарний] «надмірний, великий, незграб¬ 
ний», [згарний] «здатний, мастак», зу¬ 
гарний «тс.», [негарен] «неспроможний» 
Ж, [невгарний] «нездатний; противний, 
неприємний Ж», незугарний «тс.»; — 
р. [гарний] «весільний» (з укр.?), бр. 
[гарньї} «хороший», п. [Ьагпу] «гарний, 
спритний» (з укр.), ГЬегпу] «тс.», болг. 
харен «гарний», м. арен «тс.»; — похідні 
утворення від пд.-др. *гарг (чи *гарь) 
«данина для князя», збереженого в ад¬ 
вербіалізованому виразі [гарма-дарма] 
«даремно» ([гармо-дармо] «тс.») і утво¬ 
реного на основі дісл. (варязького) Ьагг 
(Ьаегг) «князь» (букв, «сивий, старий»), 
йаггі «князь»; таким чином, значення 
«хороший» розвинулось на основі пер¬ 
вісного значення «відібраний у данину» 
через проміжні значення «придатний 
у данину, добірний»; від укр. гарний 
походить молд. харник (рум. Ііагпіс) 
«працьовитий, старанний, діяльний; 
(заст.) гідний»; виведення від гр. %арі£ 
«краса, ласка, вдячність» (Потебня РФВ 
З, 104; Преобр. І 119; Фас,мер І 394) 
необгрунтоване.— Мельничук Мовозн. 
1969/1, 31—36.— Див. ще гарма-дар¬ 
ма.— Пор. безгар, гара, гарбати, гару¬ 
вати, угара. 

гарнйк — див. гара. 
[гарнівка] «сорт пшениці» Я; — ре¬ 

зультат видозміни форми *арнівка «тс.», 
пов’язаної з арнаутка, шляхом збли¬ 
ження з прикметником гарний.— Див. 
ще арнаутка. 

гарнізон; — р. болг. м. гарнизон, 
бр. гарнізон, п. ^агпігоп, ч. слп. §аглі- 
гопа, вл. £агпІ2опа, схв. гарнизон, слн. 
§агпІ2і]а «гарнізон», ^агпігоп «місце роз¬ 
ташування гарнізону»; —запозичення з 
німецької або французької мови; нім. 
Сагпізбп походить від фр. ^агпізоп, утво¬ 
реного від £агпіг «постачати, озброюва¬ 
ти», яке зводиться до франк. *\еагп]'ап 
«берегтись», спорідненого з двн. \уагпоп 
«тс.», дангл. туеагпіап «тс.; берегти», 
нвн. тгагпеп «застерігати», шаЬгеп «по¬ 
мічати», лтс. уегііез «дивитись, поміча¬ 
ти», лат. уегєгі «шанобливо дивитись», 
гр. шра «захист, турбота».— СІС 141; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 32; Фасмер І 394; 
БаигаІ 355; К1и£е—Міігка 233, 834, 
840.— Пор. гармиза, гарнір. 

гарнір, гарнірувати; — р. гарнйр, 
бр. гарнір, п. £агпіго\уас «гарнірувати», 
ч. ^агпугоуаіі «тс.», болг. гарнйрам 
«гарнірую», м. гарнйра «гарнірує», слн. 
^агпігапіе; — запозичено з французької 
мови через російську; фр. §агпіг «по¬ 
стачати, прибирати, прикрашати» було 
засвоєне російською мовою як імен¬ 
ник.— СІС 141; Шанский ЗСРЯ І 4, 
32—33; Кораіігізкі 350; БЕР І 231.— 
Див. ще гарнізон. 

гарнітур; — р. гарнитур, бр. гарні¬ 
тур, п. §агпі(иг, ч. слц. вл. £агпііига, 
болг. м. схв. гарнитура, слн. £агпі- 
ійга; — запозичення з німецької мови; 
нім. Оагпіїшг «гарнітур, комплект, при¬ 
краса» походить від фр. £агпі1иге «тс.», 
утвореного від дієслова £агпіг «поста¬ 
чати, прибирати, прикрашати».— СІС 
141; Шанский ЗСРЯ І 4, 33; Фасмер І 
394; Кораііпзкі 350; БаигаІ 355.— Див. 
ще гарнізон. 

[гарнушка] «глиняний посуд» Я, 
[горнушка] «тс.» Я, [ґарнушок] «бляша¬ 
ний горщик» Ме; — запозичення з поль¬ 
ської мови; п. £агпиз2ек «горщичок, 
горнятко» є зменшеною формою від 
§агпек «горщик», спорідненого з укр. 
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горня, горщик.— ЗІамгекі І 259—260.— 
Див. ще горно.— Пор. гарнець. 

[гарпулець] «кіл із залізним нако¬ 
нечником, прив’язаний довгою мотуз¬ 
кою до плота; вбивається в берег для 
зупинки плота»; — результат видозміни 
слова [гартулець], можливо, під впли¬ 
вом гарпун.— Див. ще гартулець. 

гарпун, гарпунер, гарпунник; — 
р. бр. гарпун, п. Ьагрип, ч. Ьагрипа, 
слц. слн. Ьагрипа, болг. харпун, схв. 
харпун; — запозичено з голландської 
мови через посередництво російської; 
гол. Ьагроеп «гарпун» виводиться від 
фр. Ьагроп «тс.», пов’язаного з ст. Ьаг- 
рег «схопити», запозиченого з франк¬ 
ської мови, в якій Ьагроп «виривати, 
тягти» споріднене з нвн. НегЬзі «осінь», 
лат. сагро «зриваю», гр. харяо $ 
«плід», лит. кегрй «стрижу».— СІС 141; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 34; 51а\у$кі І 409; 
Угіез 238; Оаигаі 385; К1и£е- 
Міігка 304. 

[гарсимїн] (бот.) «дереза» Мо; — не¬ 
ясне; можливо, запозичене з перської 
мови (через посередництво тюркських?); 
пор. перс, хаг «колючка», загпіш «за¬ 
пашний, пахучий», тур. зешеп «жасмін»; 
пор. також тур. §аг$ «насадження, по¬ 
садка», яке походить від ар. §агаза «са¬ 
дити; сіяти». 

гарт, гартівня, [гартовня] «піч для 
випалювання цегли», [гартйвка} «випа¬ 
лена цегла» Л, [гартувка] «тс.» Л, гар- 
тівнйк, [гартівнйчий], гартувальник, 
гартувальня, гартівний, гартовий, гар¬ 
тувальний, гартувати, перегарт, пере¬ 
гартівний, ст. за гарту (XVII ст.), 
гартовано (1622), гартовати (XVIII 
ст.); — р. гарт «металевий сплав для 
друкарських літер», [гартовать] «гар¬ 
тувати» (сталь), бр. гарт «гарт», гарта- 
ваць «гартувати», п. ЬагІ «гарт; твер¬ 
дість», Ьагіошас, слц. Ьагіоуаі', болг. 
харт «металевий сплав для друкар¬ 
ських літер»; — запозичено з німецької 
мови, можливо, через польську; нім. 
Ьагі «міцний, твердий» споріднене з гот. 
Ьагсіиз «тс.», очевидно, також гр. хрсс- 
тб? «сильний, потужний», хратое, хар- 
то? «твердість, сила, міць», лат. сапсег 
«рак», дінд. кгаіиЬ «сила».— Кобилян- 
ський Мовозн. 1976/6, 32; КісЬЬагбі 

53; Фасмер І 395; Преобр. І 119; Віам^кі 
І 409; Вгііскпег 169; КІи§е — Мііг- 
ка 290; Ргізк II 8—10; МаугЬоІег І 276. 

[гартувати] «приставати до берега, 
причалювати» Ж; — очевидно, похо¬ 
дить від нім. [Ьагіеп] «підходити впри¬ 
тул, причалювати», пов’язаного з Ьагі 
«щільно, впритул», яке вважається ре¬ 
зультатом семантичної видозміни слова 
Ьагі «твердо, сильно».— Раиі Ои'Ь і 
276.— Див. ще гарт. 

[гартулець] «кіл для прив’язування 
плота до берега» Ж; — очевидно, по¬ 
ходить від нвн. НагіЬоІг «тверде дерево 
(як матеріал)» чи «дерево для причалю¬ 
вання», утвореного з Ьагі «твердий» чи 
[Ьагіеп] «причалювати» і Ноіг «дерево, 
деревний матеріал»; з огляду на спосіб 
передачі німецького -Ьоіг, не виключене 
посередництво польської мови (пор. 
Ьаш-иіес «гальмо» з нвн. Нешт-Ьоіг 
«тс.» (букв, «гальмівне дерево»).— Кіи- 
£е—Сбіге 327.— Див. ще гамулець, 
гарт, гартувати, колода. 

[гарувати] «тяжко без відпочинку 
працювати; запрошувати ціну, вина¬ 
городу», ст. гаровати (XVII—XVIII 
ст.); — р. [ухариться] «стомитися», бр. 
[гараваць] «тяжко працювати», [гардуля] 
«тяжка праця», п. Ьагохуас «тяжко пра¬ 
цювати; мучити когось важкою працею», 
ст. діал. Ього\уас «тс.», [сЬагас] «над 
силу працювати», ч. [Ьагоуаі'] «поспі¬ 
шати», слц. [Ьагоуаі'] «працювати, як 
кінь»; — похідне від тієї самої запози¬ 
ченої основи *гар- «данина; взяття в не¬ 
волю», від якої походять і слова безгар 
«надмір, дуже висока ціна, переважок 
(на вагах)», гарний, гарнйк «робітник 
при підводі», зугарний, невгарний, незу¬ 
гарний, угара «зірвиголова» та ін.; пер¬ 
вісні значення — «працювати в рахунок 
данини; важко працювати в неволі; 
вимагати данину»; західнослов’янські 
форми, очевидно, з української мови; 
виведення п. Ьаго\уаб через посередни¬ 
цтво вигуку Ьаги «працюй» від нім. Ье- 
гиш «кругом, навколо» як окрику маш- 
талірів при навчанні крней (Вгііскпег 
169) або від укр. горовати «горювати» 
(Кагіомдсг 5\УО 206) залишається не¬ 
переконливим; стосунок до української 
форми зіставлюваних з нею схв. харати 
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гарус гарячий 

«грабувати, плюндрувати, нищити, уби¬ 
вати; ст. мучити, тратити, робити стар¬ 
шим, бридкішим», арати «тс.», Ьагаіі зе 
«мучитися, старіти, трудитися», харан 
«зношений, потертий» (Зїамгзкі І 408— 
409) і слн. £агаі:і «важко працювати» 
(Вегіа] Е853 І 138—139) потребує додат¬ 
кового дослідження.— Мельничук Мо- 
возн. 1969/1, 32—33, 36.— Див. ще 
гарма-дарма, гарний.— Пор. безгар, га- 
ра, угара. 

гарус, [гарас] Ж, [гарасівка] «стрічка 
з гарусу; вузька вовняна стрічка», [га- 
русбк] «хустка з вовни» Л; — р. гарус, 
[гарась], бр. гарус, — запозичення з 
польської мови; п. ст. Ьагазг «рід вов¬ 
няної тканини», Ьагиз, агиз, ст. діал. 
Ьагаз, агаз, як і ч. слц. Ьагаз «тс.», оче¬ 
видно, походить від свн. Наггаг (піз¬ 
ніше Наггаз і нвн. Аггаз), назви міста 
Аррас у Північній Франції, звідки ця 
тканина походила; менш вірогідне по¬ 
в’язання (Преобр. І 119) з Агагго, іта¬ 
лійською назвою того самого міста.— 
КісЬЬагбі 53; Шанский ЗСРЯ І 4, 35; 
Фасмер І 395; Вгііскпег 6; МасЬек Е5.ІС 
160; Засіп.— Аііг. У\УЬ. І 31. 

гарцювати, [гарцать] «скакати, бі¬ 
гати» Л, [гарциковать] «тс.» Л, [гарців¬ 
ник) «вершник; пустун; танцюрист»; — 
р. гарцовать, бр. гарцаваць;— очевид¬ 
но, запозичення з польської і, далі, 
з чеської мов; п. Ьагсо\уас «гарцювати; 
(ст.) битися одному перед військом», 
ст. Нагс «поєдинок перед боєм», ч. ст. 
Ьагсоуаіі «розпочинати стрілянину, на¬ 
пад; скакати», Ьагс «поєдинок перед 
боєм», як і слц. Ьагсоуаі' «розпочинати 
стрілянину; скакати», схв. ст. Ьагсоуаіі 
«битися», слн. Ьагсоуаіі «тс.», походить 
від нвн. (швейцарськ.) Нагг «сварка, 
суперечка», можливо, пов’язаного з Нагг 
«смола»; інші пов’язання — з уг. Ьагс 
«боротьба, бій», зв’язаного з Ьагсої 
«боротися, воювати, битися» (Вгйскпег 
168—169), з свн. ЬагссЬ, Ьагзі «натовп, 
загін» (К1есхко\у$кі 5ішііа зіагороізкіе 
1928, 227—230), з свн. Ьагг, вигуком 
від Ьегги «сюди, до мене» (Мікі. ЕУ/ 83; 
Кагїомпсг 5\\Ю 204) — малоймовірні.— 
Сгагпескі 51. г. Ш. 10, 35—41; Зіашзкі 
І 404; Шанский ЗСРЯ І 4, 35—36; Фас¬ 
мер І 395.— Пор. герць. 
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[гарч1] (іхт.) «сом, Зііигиз §1агіз» 
ВеУг; — запозичення з угорської мови; 
уг. Ьагсза «тс.» загальноприйнятої ети¬ 
мології не має; виводиться від слц. 
Ьгса «тс.» (МасЬек Е5ЛС 183) або, нав¬ 
паки, словацьке слово, як і українське, 
виводиться від угорського (МЇЧТЕЗг II 
58); слово належить до словацького 
рибальського арго, тому можна припус¬ 
тити його утворення на основі переносно 
вжитого іншого значення слова Ьгса 
«сук» (з табуїстичних міркувань); слц. 
Ьгса, разом із спорідненими слн. §гса 
«сук; шишка», £гсііі зе «кривитися, гор¬ 
битися», схв. І£гса] «вузол,» грч «спазм», 
болг. гр-ьч «тс.», очевидно, виходячи 
з можливості переходу к>£ перед г, 
слід пов’язувати з укр. корч. — Вагсгі 
114; Вегіа) ЕЗЗЛ І 172.— Див. ще корч. 

[гарч2] «чорна гадюка, Реііаз ргез- 
іег; гадюка звичайна, Реііаз Ьегиз Ь.» 
Ж* [гарне] «тс.»; — неясне; можливо, 
походить від уг. Ьагсза «сом», тут ужи¬ 
того в значенні «змія»; приводом для 
застосування назви могла стати певна 
подібність змій до риб.— Див. ще гарч1. 

гарш — див. арйш. 
[гарювати] «пустувати», [гарувати] 

«гайнувати, тратити» Ж, [гарун] «пус¬ 
тун» Я; — ч. Ьагаіі «бігати, гасати», 
Ьагаіі зе «бути в періоді злучки, бігати» 
(про корів), слц. Ьагоуаі' «розважатися, 
весело пригощатися», ЬагисЬ «галас, грю¬ 
кіт», вл. Ьаго\уас «галасувати, пусту¬ 
вати», Ьага «галас», нл. ^агомгаз «шумі¬ 
ти, бушувати; пустошити», £ага «сварка, 
галас», болг. [гаракам] «пустую, гала¬ 
сую»; — псл. *£аг- «біганина; галас»; — 
не зовсім ясне; можливо, споріднене з 
лит. £агйоіі «швидко бігти; випаровува¬ 
тись» і, в такому разі, з горіти.— МасЬек 
Е8.ІС 161; 5сЬиз1ег-8ешс 264—265; ЗССЯ 
6, 101; Ргаепкеї 134. 

гаря — див. аря. 
гарячий, [горячий] Ж, гаряч (заст.) 

«гарячий напій з меду з пряниками», 
гарячковий, гарячковитий, гарячкува¬ 
тий, гарячлйвий (заст.), гарячка, [го¬ 
рянка] Ж, [гарячйна] «гаряча їжа» Я, 
[горянина] «тс.» Я, гарячінь, [гарачнбта] 
«спека, жара» Па, гарячник (ст.) «про¬ 
давець гарячу», гарячйти, [горячими] 



гас гасити 

Ж, гарячіти «робитися гарячим», гаря¬ 
чішати, гарячкувати, згарячу; — р. го¬ 
рячий, бр. гарачьі, др. горячий, п. £0- 
гдсу, ч. Ьогоисі «той, що горить,вогнен¬ 
ний; полум’яний, пристрасний», слц. 
Ьогйсі «гарячий; той, що горить, кипить», 
вл. Ьогсу «гарячий», нл. §огису «гаря¬ 
чий, палкий, жагучий», болг. горещ 
«гарячий», м. горешт «тс.», схв. ст. 
£бгйЄ «палаючий; той, що горить», стел. 
горА (род. в. одн. горАціа, горлнра) 
«палаючий; той, що горить»; — псл. 
*§ог§1- (вторинне £0г§(-), акт. дієприкм. 
теп. Ч. ВІД £ОГЄІ>І «горіти», первісне зна¬ 
чення — «той, що горить, палить»; мож¬ 
ливою причиною переходу ненаголоше- 
ного -о- в -а-, як і в інших подібних 
випадках (типу гаразд, кажан, калач, 
качан, хазяїн тощо), вважається вплив 
білоруської мови (Булаховський Пит. 
походж. 164).— Шанский ЗСРЯ І 4, 145; 
ЗІамгзкі І 319.— Див. ще горіти. 

гас1 «горюча рідина», [газ, газа Л, 
Раз Л, с'аза Л] «тс.», гаснйк «гасова лам¬ 
па; [каганець Мо; банка на гас]», [газ- 
нйк] «гасова лампа», гаснйця «тс.; банка 
на гас», [газнйця] «гасова лампа», [з'аз- 
нйця Ме, гасуля} «тс.», [гасівка] «тс.; 
гасова плита, гасова пічка», [гаедк] 
«каганець» Мо; — бр. газа «гас», п. [§аг] 
«нафта», [§аз, §ага] «тс.», болг. газ 
«гас», м. гас, схв. [гйс] «тс.»; — резуль¬ 
тат скорочення англ. £аз-оі1 «гас» (букв, 
«світильногазова нафта»), утвореного з 
§а$ «гас, світильний газ» і оіі «олія; 
нафта», яке має те саме походження, що 
й укр. олія,— БЕР І 224; 5кок І 554.— 
Див. ще газ1. 

[гас2] «постріл» Пі, [гаска] «молоток 
для розбивання вивареної солі», [гас¬ 
нути] «запалитися, спалахнути»; — оче¬ 
видно, пов’язане з р. [гасі «борець, від¬ 
важний буян, боєць, силач, гуляка», 
[гасила] «тс.», [гасия] «тік», бр. [гас] 
«страх», п. ст. £а$ «удар; страх, три¬ 
вога» і далі, можливо, з жах, р. ужас; 
російські і польський відповідники зі¬ 
ставлялись також з дінд. ^Ьазаіі «по¬ 
жирає» (Ильинский ИОРЯС 23/2, 235) 
і, менш переконливо, як запози¬ 
чення, з уг. §аг «підлий, негідник» 
(Фасмер І 396; Вгйскпег 136).— Див. 
ще жах. 

гасати «бігати, стрибати, метатися, 
завзято танцювати», гайсати «тс.», [за¬ 
суха] «непосидюща жінка» Я, ст. гасав 
«в гречку скаче» (XVIII ст.); — р. [га¬ 
сать] «скакати, гарцювати», п. Ьазас 
«скакати, бігати, гарцювати», ч. Ьазої: 
«галасливий танець», ст. Назаіі «гра¬ 
тися, пустувати», [гогЬаізаІ' (Нозройи)} 
«розхитати танцями (хату)», [Ьозаііі 
«бігти навскач», слц. Ьазаі' «танцювати, 
підстрибувати»; —остаточно не з’ясо¬ 
ване; вважається запозиченням з поль¬ 
ської мови, в якій виводиться від ви¬ 
гуку [Ііаза], утвореного з вигуків На 
і за (Фасмер І 396; 5їа\узкі І 409—410; 
Вгйскпег 169); виводиться також від 
вигуку Ьор (з давнім випадінням р 
перед з) або зіставляється з вед. Назаій 
«біжить наввипередки» (Масйек Е5ЛС 
162, 176); зіставляється ще з нім. Ьазіе- 
геп, яке зводиться до романського дже¬ 
рела, пов’язаного з фр. Ьагсеїег «мучи¬ 
ти, дражнити, турбувати» (НоІиЬ—Кор. 
120); невірогідне пов’язання з псл. 
*д,ьпаіі, укр. гнати (.Іокі АІЗІРЬ 28, 
3); не виключена можливість зв’язку 
з [гас] «постріл», [гаснути] «запалитися» 
і, далі, з жах.— ЗССЯ 6, 103. 

гаейти, гаснути, гаейльник (заст.) 
«пристосування для гасіння вогню; [по¬ 
жежний гак ЖЬ, гаейло (заст.) «щипці 
для гасіння церковних свічок», гаси¬ 
тель, гаейльний, згаслий, незагасний, 
незгасний, негасимий, негаснучий, угас¬ 
лий; — р. гаейть, бр. гасіць, др. уга¬ 
сити, п. §азіс, ч. Ьазііі, слц. Назіі', 
вл. казус, нл. £а$уз, болг. гася, м. гаси^ 
схв. гдсити, слн. §азїіі, стел, гасити;— 
псл. £азііі, *£а§9< *£а$]9, первісний 
каузатив з вокалізмом о (>а) до іє. 
*($)§Уез- «гаснути»; — споріднене з лит. 
£езу1і, £Є51ПІІ «гасити», ЛТС. Й2Є5І «ТС.», 

гр. атт. афєгуйрі, гр. гом. арєа-аач 
«тс.», а-а|3єото5 «непогасний», гр. іон. 
о$с5аса «гасити», тох. каз- «гаснути», 
можливо, також дінд^ ]азаіе, іазуаіі 
«є вичерпаний» і хет. кШ- «гаснути».— 
Шанский ЗСРЯ І 4, 36; Фасмер І 396; 
ЗІамгзкі І 260—261; Маскек Е5.ІС 162; 
БЕР І 232; 5кок І 554; Вегіаі Е55Л І 
139—140; ЗССЯ 6, 104—105; Вегп. І 295; 
Ргаепкеї 149; Рокоту 479—480. 
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гасло гатала 

гасло, ст. гасло (XVII ст.); — р. ст. 
гасло «пароль», ч. заст. рідк. Ьазіо, 
слц. сх. [уу^агіоуас] «висловити, вимо¬ 
вити» (?), вл. Ьазіо; — в усіх слов’ян¬ 
ських мовах запозичення з польської; 
п. Ьазіо «умовне слово, пароль, девіз; 
засада; реєстрове слово в словнику» 
походить від псл. *§ас1-$1о чи *§асМ1о, 
пов’язаного з ^асіаїі «гадати»; початкове 
£- змінилось у Ь-, очевидно, під чеським 
впливом (пор. слц. сх. уу^агіоуас як 
можливе відбиття старої польської фор¬ 
ми; пор. також споріднене п. £ОСІЇО 
«умовний розпізнавальний знак» з ін¬ 
шим ступенем вокалізму); не пов’язані 
з Ьазіо форми, що походять від псл. 
*£ьз-з1о,— ч.ЬезІо «гасло; (мор.) [крик]», 
ст. Ьезпоиіі «буркнути, промовити», слц. 
Ьезіо «гасло», ст. Ьозіо, вл. Ьезіо, Ьезс 
«буркнути», Ье5пус «тс.», схв. гесло, 
слн. §ез!о; неприйнятні виведення Ьазіо 
від *§т>сі-5Іо (Когїпек ЬР 58, 149—150; 
2Ї51РН 15, 417), пояснення п. Ьазіо 
як запозичення з чеської мови — від 
ч. Ьазіо (МасЬек НЗЛС 166) або пов’я¬ 
зання його з §азі1і (Кагіочуісг 5\УО 207) 
чи з вигуком Ьаза (там же; Вегп. І 
378).— Фасмер І 396; Зіаткі І 410; 
Вгйскпег 169.— Див. ще гадати, год. 

гаспид — див. аспід1. 

гастрит, гастрйтик, гастричний; — 
р. болг. гастрйт, бр. гастрьїт, п. £аз- 
Ігуіа, ч. £азігіШа, £азіп1із, слц. £аз- 
ігііїсіа, м. заст. гастрйт(ис), схв. гас- 
трйтис, гастрйтис; — запозичено за 
посередництвом російської мови з фран¬ 
цузької; фр. ^азігііе походить, очевидно, 
від нлат. (мед.) §азігі1І5 (род. відм. одн. 
базігїЧісІіз); латинський термін утво¬ 
рено від гр. ^аат-цр «живіт, шлунок», 
пов’язаного з ^расо «гризу, пожираю», 
спорідненим з дінд. £газаіе «жере, по¬ 
жирає», дісл. кгаз «ласий шматок» (іє. 
*£Гз-/£ге5-/£ге$-).— СІС 141; Шанский 
ЗСРЯ І 4. 36—37: Баигаї 355—356; 
Кіеіп 642; Ргізк І 291, 326. 

гастроль, гастролі, гастролер, гас¬ 
тролювати; — р. гастроль (до кінця 
XIX ст.— гастроль), бр. гастроль, 
болг. гастрбл; — запозичене з німець¬ 
кої мови, очевидно, за посередництвом 
російської; нвн. Оазігоііе є складним 

словом, утвореним з Сазі: «гість», спо¬ 
рідненого з псл. £05Іь, укр. гість, 
і Роїіе «роль».— СІС 142; Шанский 
ЗСРЯ І 4, 37; Фасмер І 396.— Див. ще 
гість, роль. 

гастроном1 «добрий кухар; тонкий 
знавець різних страв, гурман, ласун»;— 
р. болг. м. гастроном, бр. гастроном, 
п. ч. ^азітопот, слц. слн. §азіхоп6т, 
схв. гастроном; — запозичення з фран¬ 
цузької мови; фр. §азігопоте утворене 
від £а$ігопотіе «гастрономія», яке по¬ 
ходить від гр. таотроуоріа «мистецтво 
приготування їжі», складного слова, 
утвореного З ОСНОВ іменників -[аОТ7)р 
«шлунок» і уород «закон»; виведення 
р. гастроном безпосередньо з грецької 
мови (Горяев 445) неправильне.— СІС 
142; Шанский ЗСРЯ І 4, 37; Фасмер— 
Трубачев І 396; Оаихаї 356.— Див. ще 
автономія, гастрйт. 

гастроном2 «гастрономічний мага¬ 
зин»; — бр. гастроном, ч. £а$ігопот, 
слц. ^азігопот, болг. гастроном', — за¬ 
позичення з російської мови; р. гастро¬ 
ном «тс.», є, очевидно, абревіатурою, 
утвореною від словосполучення гастро- 
номйческий магазин, що первісно озна¬ 
чало магазин, у якому продавали делі¬ 
катесні гастрономічні страви, тобто при¬ 
значені для гастрономів, пізніше вза¬ 
галі будь-який великий продовольчий 
магазин з великим вибором товарів.— 
Див. ще гастроном1. 

[гася] «змія» Ж, [гаиіка] «вуж Ж; 
гадюка»; — очевидно, евфемістично- 
табуїстична назва, утворена з вихід¬ 
ного гадина (або гадюка)', за зразок 
могло правити жіноче ім’я [Гася] «Ага- 
фія» або [Гаська] «Іванна»; форму 
[гаиіка], найвірогідніше, утворено вже 
від [гася].— Див. ще гад.— Пор. Ага- 
фія, Гаська. 

[Гаська] «Іванна» Ж; — очевидно, по¬ 
в’язане з п. .Іоазіа, зменшеною формою 
від .Іоаппа, жіночого імені, відповід¬ 
ного укр. Іванна, співвідносному з чоло¬ 
вічим Іван; від іоазіа (*Йоася) могло 
бути утворене [*Аська\, що набрало 
форми [Гаська] через додання проте¬ 
тичного г.— Див. щб Іван. 

[гатала] «навскач, учвал, чвалом», 
[гаталати] «їхати, бігти навскач, уч- 
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вал», [гаталай] (вигук для передачі 
галопування коня); — очевидно, запо¬ 
зичення з турецької мови; безпосеред¬ 
ньою основою утворення українських 
слів стало, мабуть, тур. аііа- «скачи, 
плигай», форма 2 ос. одн. наказового 
способу від дієслова аііатак «скакати, 
плигати, кидати туди й сюди», пов’яза¬ 
ного з коренем аі- «кидати» спільно- 
тюркського походження,— пор. тур. 
кирг. каз. тат. туркм. аі- (ат-) «кидати», 
узб.от-, як. ьіт-, чув. [ьіт-, ут-], ьіват- 
«тс.»; протетичний г з’явився вже на 
українському грунті.— Радлов І 445— 
449; 459—460, 467; Севортян 1 99—200; 
Егоров 278, 342. 

[гателити] «жадібно їсти, пожира¬ 
ти»; — очевидно, результат видозміни 
значення дієслова [гатилйти] «бити, 
набивати» під впливом [вйтлити] «жа¬ 
дібно їсти».— Див. ще гатилйти. 

[гатилйти] «бити (кулаками)» Па, 
[гаталйти] «дубасити, бити» О; — оче¬ 
видно, результат контамінації дієслів 
гатити «бити» і гилити «тс.».— Див. ще 
гать, ґила. 

[гатйнець] (бот.) «лобода доброго Ген¬ 
ріха, СЬепоросііит Ьопиз Непгісиз Б.» 
Г, Ж, [гатйння] «бадилля лободи»; — 
п. ст. £ас «в’язки хмизу, гілля, вживані 
для прикриття», ч. Ьаі «тс.», ст. Ьаі' 
«зарості, чагарник»; — очевидно, пов’я¬ 
зане з гать «загата» як назва, що озна¬ 
чала спочатку гілля і хмиз, використо¬ 
вувані для спорудження загат.—Див. 
ще гать. 

[гатляти] «кидати на купу якусь мі¬ 
шанину»; — п. [Ьаііас] «плутати змі¬ 
шуючи», [§аі1аб] «мішати безладно речі; 
безладно накидати речі одну на одну», 
слц. Ьаііапіпа «незрозуміла мова», Ьаі- 
Іаі' «незрозуміло говорити»; — запози¬ 
чено з чеської мови, очевидно, за посе¬ 
редництвом польської; ч. ЬаіІаіі «без¬ 
ладно змішувати» (*Ьаі'а1аіі «заважати, 
плутати» [Ьаі'-таі'] «змішано, сплу¬ 
тано, без пуття») походить, очевидно, від 
[Ьаі'аіа] «той, хто заважає (плутає)», 
пов’язаного, мабуть, з Ьаіііі «заважати, 
плутати, мішати» (первісно — «перепи¬ 
няти шлях (воді загатою), гатити, зага¬ 
чувати»), похідного від ч. Ьаі', пов’яза¬ 
ного з псл. §аіь, укр. гать (до семан¬ 

тичного зв’язку «заважати-<=*-мішати» пор. 
також р. меиіать «мішати, змішувати; 
заважати, перешкоджати»); пов’язання 
Ьаііапіпа безпосередньо з Ьаі'-таі' (Но- 
ІиЬ—Буег 188) неможливе з формаль¬ 
ного погляду.— Див. ще гать. 

[гатра] «новина, звістка»; — оче¬ 
видно, давнє запозичення з іранських 
мов, споріднене з ватра «вогонь»; зна¬ 
чення «новина, звістка» могло виник¬ 
нути через проміжний етап «(сигналь¬ 
ний) вогонь; звістка, передана ним».— 
Див. ще ватра. 

[ґатра] «поперечна пилка на тартаку» 
Ж, [гатра] «велика теслярська пилка; 
поперечна пилка»; — п. ст. ^аігхузіу 
«гратчастий», ч. [каіг] «грати; поруччя; 
пилорама», слц. £аіег, £аіог «механічна 
пилка для різання дощок», болг. гатер 
«велика механічна пилка», м. схв. гатер 
«пилорама», слн. £аіег «тс.»;—запози¬ 
чення з німецької мови; нвн. Оаііег 
«грати; рама пилки» зіставляється з 
нвн. Оаііе «чоловік, дружина», пов’яза¬ 
ним з свн. §аіеп «сходитися, зустріча¬ 
тися», дангл. §еабог, (іо-)§оесіеге 
(англ. (іо)§еіЬег) «разом», псл. ^обг, 
укр. год, година; отже, первісне значен¬ 
ня Оаііег — «щось зв’язане».— Зіамгакі 
І 307; МасЬек Е5.ІС 149; БЕР І 233; 
К1и£е—Мііхка 235; Угіез 179— 
180; Кіеіп 643, 1624.— Див. ще год.— 
Пор. ґатунок. 

гаття (вигук, яким підганяють ко¬ 
ней; [вигук, яким завертають коней на¬ 
право Л, Ме]), \атя Мо, гайта Ж, 
гатя ЛЧерк, гать Мо, гатьта Ж, 
гейта Ж, гетта, геття Л, Па, гиття 
Па, гитя ЛЧерк, готьта Ж1 «тс.»; — 
п. Ьа]іа, ЬаД, ЬеД, ЬеДа, Ье]ііа, Ьеіа, 
Ьеіііа, ст. Ьесіа (з укр.?); — українські 
форми можуть бути пояснені як резуль¬ 
тат фонетичної видозміни виразу од 
тя (іот тя) «від тебе», який спочатку 
адресувався поводиреві коней під час 
оранки; придихове г виникло у зв’язку 
з вигуковим характером слова (мож¬ 
ливо, також під впливом вигуків гей, 
гайда, гайт)\ питанця про походження 
н. Ьоіі «гаття», Ьоііа, Ьоііе «тс.», від 
яких виводиться також ч. Ьоі, слц. 
Ноіа, вл. Ьоі, Ьоіе,_нл. Ьоі «тс.» (Зїаткі 
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І 419—420) залишається відкритим 
(К1и§е—Обіхе 330).— Див. ще від, ти. 

ґатунок, [ґатункувати] «сортувати» 
Ж, ст. кгатунокТ) (1656); — бр. гатунак 
«сорт»; — запозичення з польської мови; 
п. §аіипек «рід, вид; сорт» походить від 
нвн. Са(іип§ «тс.», з перетворенням су¬ 
фікса -пп§ в -ипек за зразком слів із 
суфіксом -ек (<*-ькь) типухашек (пор. 
також гасЬипек — нвн. КесЬпип§, 
кіегипек — нвн. КеЬгип§); згодом укр. 
•унок (як і п. -ипек) був застосований як 
власний словотворчий засіб (укр. (по)- 
цілунок, п. зргаштек «(виконання спра¬ 
ви^ покупка»; нвн. ОаМип§ походить 
від §аііеп «з’єднувати, сполучати; сор¬ 
тувати», похідного від Оайе «чоловік, 
дружина (< взаємопов’язаний)», що ви¬ 
никло з свн. £е§аіе «тс.», генетично по¬ 
в’язаного з днн. §і§ас1о «подібний до 
когось», дангл. §е§ас!а «товариш» і утво¬ 
реного з префікса §е- (Спгерм. *£а- 
<іє. *§о-), спорідненого з дінд. ]з-, 
оск. се- (<іє. *£е-), та основи £аіе, 
спорідненої з псл. §о(іь, укр. год.— 
Тимч. 637; 51а\єзкі І 261, 307; К1и§е— 
Міїхка 235, 237.— Див. ще год.— Пор. 
гатра. 

гать, [гат, гата], [гатінка] «гатіння», 
гатка, гатити «робити загату; скидати 
в одне місце велику кількість; бити», 
загата; — р. гать, бр. гаць, др. гать 
«гать, гребля», п. §ас, ч. Ьаі' «гать; 
(ст.) густий чагарник», слц. Ьаі' «гать», 
вл. Ьаі «став», нл. §аі «тс.», схв. гат 
«гать, гребля», слн. §аі «тс.»; — псл. 
§аіь, первісно, мабуть, «перехід через 
мокрі місця, зроблений з гілля, хво¬ 
росту і под.»; — походить від одного 
з варіантів індоєвропейського кореня 
*£-а-, наявного в дінд. £аііДі «хід, 
дорога», гр. |Заопе «крок», лит. £оіі 
«іти», лтс. £а)и «(я) йшов», лат. уепіо 
«приходжу», гр. (Засітю (<*|Зауио) «іду, 
приходжу», гот. цітап «приходити», 
нвн. копшіеп, англ. соте; спроби зі¬ 
ставлення з псл. *£а]ііі «огороджувати» 
(Мікі. Е\\/ 60; Вегп. І 296) і з р. гани 
«штани» (Вгііскпег 131; К2 45, 49), 
а також з дінд. ^Ьаіапаш «зв’язок, спо¬ 
лучення» (Маігепаибг ЬР 7, 177) викли¬ 
кають сумнів.— Шанский ЗСРЯ І 4, 
38; Фасмер І 397; Зіатгокі І 246; МасЬек 

Е5ЛС 162; ІЧоЬа 2Ї51РЬ 5, 214; НоІиЬ- 
Буег 188; 5кок І 554—555; Вегіа) Е55Л 
І 140; ЗССЯ 6, 108—109,— Пор. гатй- 
нець. 

гаубиця; — р. гаубица, ст. гоубица, 
бр. гаубіца, п. ЬаиЬіса, ч. ЬаиЬісе, 
розм.ЬоиЬісе, болг. гаубица, м. хаубица, 
схв. хаубица, слн. ЬауЬіса; — запози¬ 
чено з німецької мови, очевидно, через 
польське посередництво; нвн. НаиЬііхе 
походить від ранньо-нвн. Ьаиї(е)пІ2, за¬ 
позиченого з чеської мови під час гу¬ 
ситських воєн; ч. ст. Ьоиї(е)пісе «дере¬ 
в’яна гармата, яка купами викидала 
каміння» пов’язане через Ьоиїпу «скуп¬ 
чений» з Ьоиї «рій, натовп», яке похо¬ 
дить від свн. Ьйїе (нвн. Наиїеп) «купа; 
натовп», спорідненого з псл. кира, укр. 
купа.— СІС 142; Шанский ЗСРЯ І 4, 
38—39; Фасмер—Трубачев І 397; Мель- 
ников Зіауіа 36, 99; 51а\узкі І 411, 432; 
МасЬек Е5.1С 179; НоІиЬ—Ьуег 196; 
К1и§е—Міігка 293.— Див. ще купа. 

Гафїя — див. АгафІя. 
гафній (хімічний елемент); — р. гаф- 

ний, бр. гафній, п.Ьаїп, ч. слц. Ьаїпіит, 
болг. хафний,. слн. Ьаїш'К—засвоєна 
наукова назва нлат. Ьаїпіит «тс.», що 
походить від Наїпіа, латинської назви 
міста Копенгагена; назву елемента ство¬ 
рили в 1923 р. голландський хімік 
Дірк Костер і угорський хімік Д. де 
Гевеші.— Волков 91; Фигуровский 64. 

[гах) «джигун, чепурун», [ґахува- 
ти{ся)) «чепурити(ся)», [ґафувати] «тс.; 
гарно одягатися» Мо; — запозичення з 
польської мови; п. §асЬ «коханець, джи¬ 
гун» (можливо, також ч. ст. ЬасЬпа 
(лайлива назва жінки), мор. [ЬасЬ] 
«гультяй») походить від свн. £оисЬ 
(І£асЬ1) «зозуля; молокосос, дурень; шах¬ 
рай» (нвн. СаисЬ «тс.»), що разом 
із спорідненими днн. §ак, £ок, дангл. 
£Єас, дісл. §аикг зводиться до звукона¬ 
слідувального пгерм. *§аика-, з яким 
пов’язане двн. §ископ «кувати» (про зо¬ 
зулю); непереконливі пов’язання з нвн. 
Оеск «джигун, жевжик» (Маїіпошзкі 
Веііг. гиг уєг£і. ЗргасМогзсЬ. VI 1870, 
279; КогЬиІ РР IV 402; Каезіпег БЬ 10), 
а також погляд на £асЬ як на згрубілу 
форму від £атгаі «коханець, розпусник» 
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(Вгйскпег 130—131; Вегп. І 294); ч. 
[каск], ст. каскпа виводиться також 
(Маскек ЕЗЛС 155) від свн. каске (знев.) 
«парубок; дівка».— 51а\узкі І 245; Кагіо- 
\Нс2 5\\Ю 173—174; КДесгкошзкі БРТМ 
З, 103—104. 

гацати «підскакувати, витанцьову¬ 
вати; [гасати Ж1»; — р. [гацать] «біга¬ 
ти; скакати»;— афективно-звуконасліду¬ 
вальне утворення; значення «гасати» 
виникло в результаті семантичного збли¬ 
ження слів гасати і гацати, або внаслі¬ 
док фонетичного перетворення гасати, 
викликаного характерним для частини 
пд.-західних, меншою мірою пд.-схід¬ 
них (зокрема, слобожанських) говірок 
переходомс уцв інтервокальній позиції 
(пор. [прицяга] < присяга, [буцол]<бу- 
сол).— ЗССЯ 6, 77.— Пор. гасати. 

[гацик] (зоол.) «кажан, Ріесиіиз аигі- 
(из (інакше: УезрегШіо)», [гацок, гац 
ВеНЗн] «тс.»; — слц. [касок] «тс.»; — 
запозичення з польської мови; п. [£а- 
сек] «тс.» е, очевидно, скороченням від 
[§асорегг, ^асоріегг], складного слова, 
утвореного з п. ст. §асе «штани; кошлате 
пір’я на ногах птахів», спорідненого 
з укр. [гачі] «штани», і -регг (ріегг) 
[<*-ругь], спільного з тим самим еле¬ 
ментом у п. (піеіо)регг «кажан» і спорід¬ 
неного з ~пир в укр. нетопир «тс.», ко¬ 
реня, пов’язаного з поняттям «літати»; 
отже, первісне значення слова мало 
бути «той, що літає в гачах (штанях)»; 
неприйнятні зіставлення п. [§асек] з 
нвн. [Оаігуо§е]] «сорока» і іт. ^агга 
«тс.» (Каг1о\уісг 5\\Ю 173), а також ви¬ 
ведення від нвн. Книг «совка» або §аі- 
2еп, ^аігеп «кудкудакати» (Кагіомпсг 
5\УО 173).— Зіа^зкі І 244—245.— Див. 
ще гачі. 

[гацмолйти] «бити, давати ляпаси» 
Ж; — очевидно, пов’язане з гамселйти 
«бити (щосили), ударяти» (див.). 

[гаць-го-га] (вигук, яким нацько¬ 
вують собак); — можливо, результат 
скорочення виразу гаць-його-гаць 
(<гець-його-гець)’, не виключений зв’я¬ 
зок з п. Ьаг-£о «тс.» (з короткою формою 
займенника £0 від ]е§о «його»).— Див. 
ще гецьа. 

[гач] (у виразі хай тобі г., лайл.);— 
очевидно, похідне утворення від гачок. 

зменшеної форми від гак, старовинного 
знаряддя страти (пор. тут тобі й гак 
«тут тобі й кінець, тут тобі й амінь», 
Грінч. І 266).— Див. ще гак. 

[гача, -ати] «лоша», [гачур] «жере¬ 
бець», [гачура] «трирічна кобила, що не 
мала лошат»; — п. [касіаг] «молодий 
кінь, лоша», [каїіаг, каїіаг] «жеребець», 
[касгкаї «лоша», слц. [каса, -аГа] с. р. 
«лоша», [каско! «лоша, жеребець», [ка- 
сйг] «лоша», [каса, -і] ж. р. «молода ко¬ 
била», [каска] «молода невеликого ро¬ 
зуму жінка», [касигек] «жеребець»; — 
не зовсім ясне; очевидно, запозичене 
з словацької мови; слц. каса с. р. утво¬ 
рене від каса жін. р. (каска), що могли 
виникнути з п. [*каска] і похідного від 
нього [*каса] жін. р. (останнє як сгара 
від скарка, Ьиіа від Ьиіка); п. [*каска], 
очевидно, походило від укр. [гатьта1 
(вигуку для завертання коней праворуч) 
і могло бути витіснене формою касгка, 
що скидається на словацьке запози¬ 
чення; щодо розвитку значення пор. 
укр. гетька «поганий кінь» від ІгеттаІ 
(вигуку для завертання коней право¬ 
руч); менш імовірне — через брак 
відповідників в угорській і румун¬ 
ській мовах як доконечних посередни¬ 
цях— припущення (Маскек Е53(!І5 119); 
Засіп.— АіІ2. \ЛУЬ. і 35—36) про похо¬ 

дження від тур. аісе «лоша»; малоймо¬ 
вірне також виведення (5\У 11 2) з сум¬ 
нівного ч. каїак «добрий кінь».— Дзен- 
дзелівський УЗЛП 36—37.— Див. ще 
гаття.— Пор. гетька. 

[гачі] «штани; кальсони Ж», [гачнйк] 
«місце для пояса в кальсонах Ж; оч¬ 
кур»; — р. \гачи\ «стегна; штани, хо¬ 
лоші», бр. [гашнік] «верхня частина, 
пояс штанів», ст. кгачи «штани», кгати 
«тс.», п. §асіе «кальсони, (ст.) штани; 
пов’язка; [шерсть на ногах ведмедя)», 
ст. §асе «штани; пов’язка», ч. ст. касе 
«штани; пов’язка; пояс», заст. касе 
«кальсони, штани», болг. гащи «каль¬ 
сони, [штани, шаровари]», м. гайи «каль¬ 
сони, (розм.) штани; кошлате пір’я на 
ногах птахів», схв.,гаНе «кальсони; шта¬ 
ни (селянські)», слн. §аса, мн. §асе 
«кальсони; (анат.) довга калитка у тва- 
рини-самця; (ст.) печінка», р.-цсл. гдціа 
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«білизна»; — псл. *£аі]а (одн.), *£аі]е 
(дв.), яке підтверджується старими за¬ 
позиченнями в фінно-угорських мовах 
(пор. фін. кааШо «штани», уг. §аіуа 
«кальсони, селянські штани»); — ети¬ 
мологію не встановлено; найбільш віро¬ 
гідним є пов’язання з псл.* §аіііі «при¬ 
кривати», укр. гатити як про нижній 
одяг первісно типу пов’язки, що закри¬ 
вав певні частини тіла (Вгііскпег 131; 
Зіашзкі І 245—246); глибший зв’язок 
з псл. £аШі як похідним від §аіь «за¬ 
гата», первісно «вимощений хмизом хід 
через болото», припускається у виведен¬ 
ні псл. *^а!)а від іє. *£їа- «іти», як 
«одяг, у якому ходять» (Булич ИОРЯС 
10/2, 431; №ешіпеп 5с.-51. З, 224— 
235; Маскек Е5.ІС 153—154); існування 
назв частин тіла (р. і слн.), омоніміч¬ 
них щодо назви одягу, дає підставу ду¬ 
мати про можливість семантичного роз¬ 
витку «назва частини тіла—»-назва одягу», 
але конкретні спроби пов’язання з пев¬ 
ними частинами тіла мало переконливі; 
такими є зіставлення з дінд. §аЬкак 
«уиіуа», вірм. £ауак «зад тварини», 
ірл. §аЬкаІ «пахвина», кімр. §аИ «їеті- 
піппт рагз іпіегіог», тобто виведення 
псл. *§аІ]а від *£каЬкііа (Бісіеп Агт. 
51. 33), з гот. £Іриз «живіт, материнське 
лоно», двн. §иШ «уніуа» (Вегп. І 297), 
з гр. таогт^р (Зскгасіег Кеаііехікоп 1514), 
іє. *§і?оиз «бик» (Погодин Следьі 228— 
230).— Кобилянський Мовозн. 1967/6, 
44—45; Фасмер І 397—398; Преобр. 
І 120; Бульїка ‘і48; Зїашзкі І 245—246; 
БЕР І 233—234; 5кок І 542; ЗССЯ 
6, 106—108.— Пор. гать. 

гачуга — див. гаджуга. 
[гашаі «частина невода, мотузяна 

петля» Я; — неясне; можливо, від [гаш- 
ка] «вуж, гадюка»; пор. близьке з се¬ 
мантичного погляду [вуж\ «гуж», [ву- 
жівка] «рід мотузка з прутів лози або 
дуба», також пов’язане з назвою змії 
(за зовнішньою подібністю). 

Ігашеткаї; — бр. гашзтка; — запо¬ 
зичення з російської мови; р. гашетка 
утворене від основи фр. ^аскеїіе «спуск 
рушниці, заскочка замка», похідного 
від £аске «частина замка, куди входить 
замковий язичок дверей; паз, виріз, 

гніздо», можливо, пов’язаного з діє¬ 
словом саскег «ховати» (тут у первіс¬ 
ному значенні «стискати»), яке зводи¬ 
ться до нар.-лат. *соасіісаге «давити, 
стискати», фреквентативної форми від 
лат. соасіаге «змушувати», що є інтен- 
сивом від сб£о (<со+а§о) «згущую; 
примушую», яке лежить в основі лат. 
соа^иішп «фермент; кисляк», опосеред¬ 
ковано пов’язаного з укр. ґляґ\ звуко¬ 
ва форма £асЬе викликана, очевидно, 
впливом з боку дієслова £йскег «розчи¬ 
няти (в рідині)», що походить від франк. 
*м/взкап «мити, розчиняти в (рідині)», 
спорідненого з нвн. шазскеп «мити», псл. 
уосіа, укр. вода.— СЮ 143; Шанский 
ЗСРЯ І 4, 39; Баигаі 124, 350; Таїсіє— 
Ноїт. І 240, 242; Ри$сагіи ЗО; Кіи^е— 
Міігка 839, 840. 

гашиш «наркотик з індійської ко¬ 
ноплі»; — р. гашиш, бр. гашьіш, п. ка- 
згузя, ч. слц. казіз, болг. хашйш, схв. 
хашиш, слн. казіз; —'запозичення з ні¬ 
мецької мови; н. Назскізск через посе¬ 
редництво фр. каскізск зводиться до ар. 
І^азїз «тс.», яке є результатом семантич¬ 
ної видозміни казіз «трава, сіно», спо¬ 
рідненого з гебр. казаз «тс.».— Шанский 
ЗСРЯ І 4, 39—40; Бокоізск 66; Байза! 
382; Кіеіп 706. 

гаяти «затримувати; марно витрача¬ 
ти (час)», гаятися «баритися», [гаіти] 
«гаяти; даремно займати місце», [гай] 
«людина, що марно витрачає час» Ж, 
гайка «затримка», гаянка «тс.», [гайнйй] 
«повільний, забарний; порожній Ж», 
[гаєний] «необережний, недбалий» Я, 
[гальнйй] «гайний» Ж, [гайлйвий] «тс.» 
Ж, [загаіти] «заставити, зайняти, заго¬ 
родити», [загай] «затримка», загайка, 
[загайство] «тс.», [загайко] «повільна 
людина», загайний, негайний, [прогай- 
ка, прогайливий], угайка, [угайство); — 
р. [гаить]«крити, захищати, закривати», 
[гаять] «тс.», др. гаити «огороджувати, 
захищати» (?), п. ст. §аіс (зд.сІ) «справ¬ 
ляти (суд)», £а.]'опу з^сі «відкритий, ле¬ 
гальний суд)», ч. каріі «захищати, охо¬ 
роняти», слц. карі' «стерегти, берегти, 
захищати», вл. каре «пильнувати, захи¬ 
щати», нл. £арз «загороджувати, під¬ 
тримувати, живити», схв. гй]ити «пиль¬ 
нувати, доглядати, огороджувати»; — 

484 



гбати гвар 

псл. §арїі «огороджувати», пов’язане 
з §аіь «гай»; е українській мові розви¬ 
ток значення відбувався так: «загоро¬ 
джувати — закривати — займати місце— 
займати час — марнувати час»; виведен¬ 
ня від нім. Ье£еп «огороджувати, бе¬ 
регти», двн. ка^ап «тс.» (Срезн. І 508 — 
509; Ма1іпо\узкі Веііг. гиг чег£І. ЗргасЬ- 
ГогзсЬ, VI, 1870, 279—280) необгрунто¬ 
ване.— Фасмер І 382; 5Іам?зкі І 249; 
МасЬек Е8ЛС 155; 5кок І 544; сГССЯ 
6, 84—85.— Див. ще гай. 

гбати — див. гибати. 
ґбол—див. кобеля. 
[гбур] «грубіян» Ба, ст. гбург «му¬ 

жик» (XVII ст.); —запозичення з поль¬ 
ської мови; п. £Ьпг «грубіян, мугир; 
(ст.) селянин, простак» походить еід 
свн. £еЬйг «сусід; селянин; простак», 
двн. £іЬОго «тс.», утвореного за допомо¬ 
гою префікса £е- (двн. £і-) «з-, су-, 
сумісно», спорідненого з гот. £а- «тс.», 
від двн. Ьиап «жити, мешкати», спорід¬ 
неного з гр. фбсо «народжуюся, росту», 
лат. 1иТ «я був», псл. Ьуіі, укр. бути.— 
Шелудько 29; $Іа\у$кі І 268.— Див. ще 
бути. 

[гва] (вигук, яким зупиняють волів 
Мо; — очевидно, результат видозміни 
вигуку вва «тс.» під впливом гов «тс.» 
або злиття двох вигуків гов і вва.— Див. 
ще вва, гов. 

[ґваздати] «місити Ж; мазюкати, 
забруднювати, ялозити; базікати Я», 
[ґвадзяти] «мазюкати, ялозити» Ме;— 
р. [гвазда] «сльота», гваздаться «брудни¬ 
тися», п. [£\уахс1ас «мазати; ляпати, ма¬ 
зюкати, дряпати; партачити; паскуди¬ 
ти, бруднитися», слц. [Ьчагсііі'І «різати», 
слн. [§уагсіа1і] «базікати, ляпати язи¬ 
ком»; — псл. §уагсіа1і, пов’язане чер¬ 
гуванням голосних із £угс!Ш «гидити», 
§усШі, укр. гидити, гидкий (пор. по¬ 
дібне чергування у квас — кислий).— 
Фасмер І 398; Преобр. І 121; Потебня 
РФВ 3, 162; 51а\узкі І 383—384; Вгйск- 
пег 165; ЗССЯ 7, 181.— Див. ще гид. 

гвалт, гвалт, [ґвавт Ме, гвавт], 
гвалтівнйк, [гвальтація] «сильний крик, 
галас; гвалт» Л. [ґвалтувати] Ж; гвал¬ 
тувати, гвалтом, ст. кгвалть (XI Vст.), 
гвалт (XVII ст.);— р. діал. бр. гвалт;— 

запозичення з польської мови; п. §\уа11 
насильство», як і ч. куаіі «поквапли¬ 
вість; (ст.) насильство», слц. £Уа1і (заст.) 
«насильство», вл. §шаІ1 «сила, тиск; 
біда», походить від свн. §е^а1і «насиль¬ 
ство, сила; влада; багато», пов’язаного 
з свн. луаііеп «панувати» (двн. шаііап), 
спорідненим з гот. м^аШап, дангл. шеаі- 
бап, дісл. чаїсіа, псл. *уо1з!і (<*уоМ-іі), 
укр. володіти.— Гумецкая Исслед. п. 
яз. 221; Шелудько 29; Шанский ЗСРЯ 
І 4, 40; Фасмер І 398; Вгйскпег 164; 
Вегп. І 364; К1и£е—Мііхка 835—836.— 
Див. ще володіти. 

[ґвандяка] «базіка, патяка» Ме, 
[у'вандякати] «базікати, патякати» Ме;— 
не зовсім ясне; можливо, суфіксальне 
утворення від *ґвандя<*ґавенда, запо¬ 
зиченого з польської мови; п. §ам?§ба 
«фамільярна розмова, балачка, широка 
епічна розповідь; (ст.) вигадка, байка; 
говорун, балакун, базіка» утворене за 
допомогою суфіксального -§сіа від зву¬ 
конаслідувальної основи псл. *£а\-, 
*£ОУ-, наявної в п. ^амгогхуб «жебоніти», 
укр. говорити, а також, можливо, гав, 
гавкати; непереконливе семантично по¬ 
в’язання п. £аш§с1а з псл. *£оу§сіо 
«худоба» (Вегп. І 297; Вгйскпег 136); 
сумнівний з фонетичного погляду також 
його зв’язок з укр. ґава, гава (51а\узкі 
І 261). 

[гванчувати] «ганяти, гасати» Я; — 
неясне. 

[гвар] «шум, говір» Я, [зварити] «го¬ 
ворити» ВеЛ, [огвара] «докір, огуда Ж; 
обмова ВеУг», [огваряти] «зводити на¬ 
клеп» Ж, [огварчйвий] «наклепницький» 
Ж, [одгваряти] «відповідати» ВеУг, 
[угварка] «вислів» ВеУг; — запозичення 
з польської або словацької мови; п. §\уаг 
«говір», ^аггус «балакати», слц. [Ьуа- 
гес] «говорити» походять від псл. §уаг-, 
паралельного до §оуог-, що зберігає¬ 
ться в укр. говорити; таке хитання 
у вокалізмі характерне взагалі для зву¬ 
конаслідувальних слів; зіставлення во¬ 
калізму з гот. £іфап «говорити» (Регззоп 
Веііг. 898) непереконливе.—Дзендзелів- 
ський УЗЛП37—38; Бевзенко НЗУжДУ 
26, 177; ЗІам^зкі І 382—383; Вгйскпег 
164; ЗССЯ 7, 180; Вегп. І 339; Реізі 
389—390.— Див. ще говорити. 
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гвардія, гвардієць, І гвардійбнець] 
«гвардієць», [гвардійбн] «тс.» Ж;—р. 
болг. гвардия, бр. гвардия, п. §\уагс1іа, 
ч. слц. вл. нл. §агс1а, м. гарда, схв. 
гйрда, слн. §агс!а;—запозичене, ма¬ 
буть, за посередництвом російської або 
польської мови з італійської; іт. §иаг- 
сііа «варта; гвардія» походить від фр. 
§агс1е «тс.», утвореного від основи діє¬ 
слова §агс1ег «стерегти, вартувати».— 
С1С 143; Шанский ЗСРЯ 14, 41; Фасмер 
І 398; Преобр. І 121; 51а\узкі І 383; 
БЕР І 234; Баигаі 354.— Див. ще 
варта-— Пор. авангард. 

[ґвер] «рушниця», [гвир] «тс.»; — 
п. {^уєг «тс.»; — запозичення з німець¬ 
кої мови; нвн. Се\уеЬг «тс.» пов’язане 
з двн. \\-егіап «захищати, обороняти», 
спорідненим з гот. шаг^ап «перешко¬ 
джати», псл. уогь «огорожа, паркан», 
укр. \вір\ «жердяна огорожа»; від діє¬ 
слова \сегіап за допомогою префікса 
§і- було утворено іменник £І-\УЄГІ (свн. 
§є\уєг), який первісно означав «те, що 
служить для захисту». — 5ЇУ І 948; 
КІи§е—Міігка 255—256.— Див. ще вір1. 

гвинт, гвинт, гвинтувальня «гвинто¬ 
різ», [гвінт Ж, вінт (Ме)], [гвінтівня] 
«гвинтова різьба» Ж, [гвінтдвка] «ви¬ 
тягнута труба» Ж, [ґвїнтдвник] «гвинту¬ 
вальна дошка» Ж, гвинтити, гвинтити, 
Гвинтувати, [гвінтувати] «гвинтити, ро¬ 
бити гвинтову різьбу» Ж, гвинтуваль¬ 
ний; — р. болг. м. винт, бр. вінт; — 
запозичення з польської мови; п. §\уіпі, 
заст. §\уіпс1, як і ч. розм. уіпі, походить 
від нвн. Оемапсіе «гвинтова різьба», 
утвореного від дієслова уапсіеп «вити; 
обертати», спорідненого з гот. дангл. 
днн. мппсіап, дісл. уіпсіа «тс.».— Ше- 
лудько 29; РісМіагсІі 52; Шанский ЗСРЯ 
І 3, 101; Фасмер І 317; Преобр. І 123; 
БЕР І 149; ЗІашзкі І 385; К1н§е—Міігка 
863 (861). 

гвинтівка, Гвинтівка, [гвинтбвка, 
ГвінтовкаЖ), ст. кг&Ьнтувокь, гвинтбв- 
ку (XVIII ст.); — р. винтбвка, бр. він- 
тбука, ч. уіпіоука (з рос.), болг. вин¬ 
тбвка (з рос.); — очевидно, запозичен¬ 
ня з польської мови; п. ямопіотука, 
заст. §\уіпс1бм7ка утворене від прикмет¬ 
ника £рУІПІО\Уу «гвинтовий».— Шанский 
ЗСРЯ І 3, 102; Фасмер—Трубачев І 

317; ЗІшузкі І 385; БЕР І 150.—Див. 
ще гвинт. 

[гвич] (іхт.) «бабець-головач, Соііиз 
§оЬіо Б.» ВеНЗн; — неясне; можливо, 
пов’язане з [гвіздь] «гвіздок», видозмі¬ 
неним під впливом [глюч] «тс.»; пор. 
[гвоздики] «тс.». 

гвіздок, гвоздь, [гвіздь Ж, гвізд ДзАтл 
II, гвіст, гвузд, гвуст, звізд, звузд тж], 
[гвіздє, гвіздбчник Я, гвізд яр Я, гвізд яр- 
ня Я, гвіздярчук Я І, гвоздівка «вид лег¬ 
кої борони», [гвоздільня] «лапка для 
витягання забитих гвіздків» Мо, [гвоз¬ 
дики] (іхт.) «бабець-головач, Соііиз §о- 
Ьіо Б.» ВеУг, [гвоздйстий Я1, гвоздй- 
ти; — р. гвоздь, бр. гвозд, др. гвоздь, 
гвоздь, п. §ую2сі2, слц. [ІіУогсі], вл. 
Ьо2СІ2, нл. §02СІ2, болг. [гвозд], схв. 
[гвозд] «залізо; камінь, що стирчить із 
землі», стел, гвоздк; — псл. §уогс1ь;— 
очевидно, тотожне З п. СТ. £т)2СІ «ліс 
У гірській місцевості», Ч. СТ. ЙУ02СІ 
«лісисті гори», схв. ст. гвозд «ліс», слн. 
§02(1 «тс.»; у такому разі споріднене 
з двн. циезіа «китиця, пучок», свн. 
^иа5І(е), козі(е), нвн. (Зиазіе, дісл. киозіг 
«тс.», алб. §іе(Ьі «листя; гілка», прус. 
§шіс1е «кущ, ліс»; іє. *§-оз-; зближен¬ 
ня з гот. §агсІ5 «жало, вістря», лат. Ьазіа 
«палиця, спис» (Вегп. і 365), а також 
виведення з форми *уо2СІ- (Трубачев 
ВСЯ 2, 34—36) сумнівне.— Шанский 
ЗСРЯ I 4, 42—43; Фасмер—Трубачев I 
399; Зїатузкі І 387; Оіг§Ьзкі БР 2, 276; 
Зскизіег-Земю 337; БЕР І 234; 5кок І 
643;ЗССЯ7, 185—186; БернштейнОчерк 
1974, 268—269. 

[гводне] «вдень» Ж; — фонетичний 
варіант не засвідченого прислівника 
*(в)вбдне, який утворився на базі при¬ 
йменника в (дао) і старої форми місцевого 
відмінка іменника день (др. дьне) (пор. 
аналогічне утворення уві сні).— Див. 
ще день, у. 

гвоздика (бот.) «Біапіііиз Б.; вису¬ 
шені пуп’янки гвоздичного дерева (пря¬ 
нощі), Сагуорйуііиз агошаіісиз Б.», 
гвоздйк «чорнобривець, Та§еіез Б.; 
[гвоздика, Сагуорйуііиз; Сагуорйуііиз 
агошаіісиз]», [гвоздик] «БіапіНиз» Ж, 
[звбздик] «тс.» Ж, ст. гвоздики (XVI 
ст.);—р. гвоздйка, бр. гваздзік (квіт- 
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ка), гваздзіка (прянощі), ч. Ьуогйік (пря¬ 
нощі), вл. Ьогйгік «тс.», нл. £02Йгік; — 
запозичення з польської мови; п. дох- 
йгік (квітка), ду/оідгік (прянощі) (з XV 
ст.) є зменшувальною формою від §мго2Й2 

«гвіздок», що становить кальку свн. 
пе^еікїп, пеіікіп «гвоздика» (нвн. №1ке 
«тс.»), які є зменшувальними формами 
від нім. №§е1 «гвіздок»; німецька на¬ 
зва, в свою чергу, мабуть, виникла як 
калька якоїсь романської,— пор. фр. 
сіои сіє £ігої1е «гвоздика (прянощі)» 
(буки, «гвіздок (пряної) гвоздики»), ісп. 
сіауеі «гвоздика» — сіауо «гвіздок» то¬ 
що); назва пояснюється подібністю за¬ 
сушених пуп’янків тропічної рослини 
(прянощів) до гвіздків; БіапНшз і Та§е- 
ІЄ5 дістали ту саму назву вторинно, через 
схожість запаху; думка про не залежний 
від польської мови розвиток назви в ро¬ 
сійській мові (Шанский ЗСРЯ І 4, 41— 
42) викликає сумнів.— Фасмер І 399; 
Зіашзкі І 331; Вгііскпег 166.— Див. ще 
ГВІЗДОК. 

[гвоздянка] (бот.) «гравілат міський, 
підлісник, Оеиш игЬапит Б.» Ж; — 
р. Ігвоздйчник], бр. [гваздічнік] «тс.»; — 
похідне утворення від гвоздйка (пряно¬ 
щі); назва мотивується схожістю за¬ 
паху кореневища гравілату міського із 
запахом гвоздики.— Носаль 179—180.— 
Див. ще гвоздйка. 

[творі «клинці в штанях»; — неясне. 
[гдась] «колись», [нйґда] «ніколи» НЗ 

УжДУ 35, [ніґда] «тс.» тж; — складне 
утворення, основний компонент якого 
зводиться до др. гда «коли», спорідне¬ 
ного з п. ст. (пі-)§с!а «(ні-)коли», ч. ст. 
кйа «коли», схв. ст. кьда, сболг. К7>да, 
слн. ддй «тс.», які походять від псл. 
кьйа (<*койа), спорідненого з лит. 
кайа «коли», лтс. кай, прус, кайеп, 
дінд. кайа, ав. касіа, що виводяться від 
іє. *кайа(п); заміна псл. -о- пізнішим 
-ь- могла статися під впливом форм 
типу псл. кьйе «де», кьіо «хто»; менш 
ясне походження компонентів псл.*ко- 
йа: Мейє порівнює псл. *ко з ав. кат-, 
лат. сит, циот «коли» (М5Ь 13, 29; 
20, 90); є припущення про зв’язок псл. 
-йа з займенниковою формою іє. *йо- 
(2иЬаіу ЬР 13, 366; АГЗІРЬ 15, 505— 
508); другим компонентом є неозначена 

частка -сь, споріднена з п. -з (напр., 
кіоз), ч. слц. -зі (ч. кйозі, слц. кіозі), 
вл. -з (Ьйуз а Ьйуз «коли-не-коли»), що 
є результатом видозміни колишньої фор¬ 
ми дав. в. зі енклітичного займенника 
з§ «ся, себе» (т. зв. давального неповно- 
значного, чи етичного).— Німчук НЗ 
УжДУ 35, 46; Мельничук Вступ 459; 
Фасмер II 274; Зіатузкі І 270; Вгііскпег 
488; йеііііе 118—120.— Див. ще ся. 

[гдачка] «гортань» ВеНЗн;— неясне, 
[ґдйрати] «безперервно говорити, на¬ 

полегливо нагадувати комусь щось» Ба, 
Пі; прискіпуватися; говорити з доса¬ 
дою Я»; — запозичення з польської мо¬ 
ви; п. £Йегас ([§йугас]) «бурчати, доко¬ 
ряти до нудоти», можливо, містить у 
собі той самий корінь, що і £йакас 
(псл. *кьйакаіі «кудкудакати»), яке в 
польській мові (до XVIII ст.) вжива¬ 
лося іноді в значенні «багато говорити, 
базікати»; менш імовірне пов’язання 
з коренем *£ьй-. значення якого не по¬ 
дається (Вгііскпег 138), а також зістав¬ 
лення (Кагіомйсг 5ЇУО 179) з ч. кпои- 
гаіі «квилити, нарікати», яке розгля¬ 
дається як запозичення з германських 
мов (від нім. §пиггеп, кпиггеп «бурчати, 
докоряти»).— Оньїшкевич Исслед. п. яз, 
232; Зїа^зкі І 269. 

[гдуля] «сорт довгастих груш» Пі, 
дуля «літній сорт груш», дулівка «на¬ 
ливка з груш дуль», [дулькуватий] Я;— 
р. ст. гдуня «диня (?)», п. £йи1а (§йи!а) 
«сорт груш; цикламен, рослина з роди¬ 
ни проліскових, СусІатепБ.», ч. §йои1е 
(кййіе) «айва, Суйопіа уиі^агіз Регз.», 
болг. гдуля «тс.», схв. гд'упа «сорт 
груш»; — псл. *кьйи1]а<*кьйип]а; — 
походить від лат. суйопеа (шаіа), що е 
запозиченням з грецької мови, в якій 
Кйбита (р,ака) означало «яблука з Кі' 
донії (міста на Кріті)».— Фасмер І 400, 
552; Преобр. І 201—202; Зіам^зкі І 
269—270; Вгііскпег 138; МасЬек йт. 
гозії. 114; БЕР І 469; 5кок І 557—558; 
Вегп. І 299.— Пор. дуля. 

[ге1] (емоційний вигук; вказівна част¬ 
ка «ось» О; питальна частка); — р. заст. 
ге (вигук для вираження радості), п. Ье 
(вигук для вираження подиву; питаль¬ 
на частка), ч. слц. Ье (Ье) (вигук для 
привертання уваги; питальна частка), 
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болг. хе (вказівна частка; вигук спо¬ 
нукання, незадоволення), м. хе (вигук 
незадоволення, обурення), схв. Ье (ви¬ 
гук для вираження згоди, сумніву); — 
очевидно, результат фонетичного збігу 
первісного вигуку, який зустрічається 
також в інших індоєвропейських мовах 
(пор. нім. Ьє (вигук радості), фр. Ье 
«гей», лат. Ье (вигук хвилювання, обу¬ 
рення), дінд. Ье (вигук перед кличною 
формою) (Зіашзкі І 411—412), і давньої 
вказівної частки займенникового похо¬ 
дження, яка міститься також в укр. 
Ігев] «тут, сюди», ген, бр. гЬтьі «цей», 
п. Ьеп (Мельничук Структ. слов. реч. 
210—211; Фортунатов ИТ II 222).— 
Пор. гев, ген, е. 

ге8 — див. гей8. 
[ґебаї (назва корови) ВеНЗн, Іґйба] 

«худий кінь» ВеУг, [ґіба] «тс.» ВеУг; — 
запозичення з угорської мови; уг. §еЬе 
«шкапа», можливо, пов’язане з дієсло¬ 
вом ^еЬесІпі «здихати»; походження 
обох слів не цілком ясне, припускається 
їх первісно звуконаслідувальний харак¬ 
тер.— Верхратський ЗНТШ 1899 IV 
212; МІМТЕЗг І 1040; Вагсгі 93. 

гебан, гебеновий — див. ебен. 
І гебан ок] «великий гембель» Ж; — 

запозичення з німецької мови; нім. 
НоЬеІЬапк «столярний верстат» складає¬ 
ться з основ іменників НоЬеІ «гембель» 
і Вапк «лава, верстат».— Див. ще банк, 
гембель. 

[гевІ «тут, сюди», [гав, гевкаі «тс.», 
[гевкй] (вигук, яким осаджують волів 
назад) Шух, [гевкати] «кричати гев», 
[гевґати] «осаджувати назад (волів)» 
ВеЗн; — р. Ьво, п. [Ьеш] «от», [Ьешо, 
Паш) «тс.», ч. мор. [Ьєу (Ьеуа])] «тут», 
слц. [Ьеу], вл. кеш, нл. Ьешї, схв. 'ево 
«тс.», стел. Фео; — псл. *(Ь)єуо, пер¬ 
ший член якого є вказівною часткою 
*(Ь)е індоєвропейського походження 
(пор. лат. е^иі-бет «можливо», гр. 
єхєіуо? «той», дінд. а-заи «той», ав. Ьаи 
«цей»), яка, очевидно, походить від 
займенника (Мельничук Структ. слов. 
реч. 210—211; Вегп. І 260); другий член 
*-уо, *-у- пов’язаний з укр. [авб]; 
існує також припущення про зв’язок 
слова з давніми підсилювальними част¬ 

ками займенникового походження (Иль- 
инский Сложн. местоим. 120—126; Оі- 
г§Ьзкі $0 12, 284); в українських гово¬ 
рах, можливо, є запозиченням з поль¬ 
ської і словацької мов.— Дзендзелів- 
ський УЗДП 38—39; Зіашзкі І 420; 
МасЬек Е5ЛЄ$ 128.— Див. ще аво. 

[гевадй] «туди» ВеЛ; — складний 
прислівник, утворений з гев і адй (див.). 

[гевал] (заст.) «мужик, селюк», іґє- 
вал] «тс., волоцюга» Ж, [ґівель] «неотеса» 
До, [гевальний] Пі; — неясне; можливо, 
запозичене з єврейської мови; пор. гебр. 
§еуа1 «грабіж»; п. арг. £аша1а «селянин», 
яке зіставлялося (ІЛазхуп ^§г. гіобг. 
62) з [§ашег] «франт; панич» і з [сЬашег] 
«спільник-злодій», можливо, пов’язане 
3 укр. гевал. 

[гевер] «ручка пилки»; — п. [Ьешаг] 
«пристрій для піднімання важких ре¬ 
чей», слц. йєуєг «тс.», ч. ст. Ьєуєг «зна¬ 
ряддя для пересування воза»; — запо¬ 
зичення з середньоверхньонімецької 
мови; свн. іієуєг «пристрій для підніман¬ 
ня», ЬеЬег «тс.» пов’язане з ЬеЬеп (нвн. 
ЬеЬеп) «піднімати», спорідненим з гот. 
Ьаїіап «тс.», лат. саріо «хапаю», гр. ха- 
ятсо «тс.; жадібно ковтаю», лтс. катрі 
«хапати», алб. кар «тс.». — МасЬек Е5ЛС 
166; КІиее — Міігка 295; №аШе — Ноїш. 
І 159. 

[гевсадий] «тут, сюди» Ж, [гевездий] 
«тс.»; — складне слово, що утворилося 
4 [гев] «тут, сюди» і [садий] «сюди». — 
Див. ще гев, сади. 

[гевтот] «тут, сюди; — складне сло¬ 
во, яке, мабуть, утворилося з [гев] «тут, 
сюди» і тут, що в ненаголощеній,пози¬ 
ції, десемантизувавшись, набрало гі- 
перичної (щодо укання) форми тот.— 
Див. ще гев, тут. 

ге-ґе-ґе (вигук, що передає крик 
гусей), ґеґекати «кричати» (про гусей), 
ґеґати, геготати, [ґеґотати] «тс.», 
[ґеґавка] (орн.) «гоголь, Апаз сіап^иіа 
Ь.»; — звуконаслідувальне утворення, 
паралельне до слів з іншим вокалізмом 
на позначення крику гусей в інших сло¬ 
в’янських мовах: р. гагать, бр. гага- 
таць, п. £§£ас, ч. [§а£аіі], схв. £ака- 
іі.— Фасмер І 425; ЗЇашзкі І 272; Вегп. 
І 290.— Пор. гагакати. 



гегемон геєна 

гегемон, гегемонія, ст. игемонія «са¬ 
модержавство» (1627); — р. бр. гегемон, 
др. игемонь, п. ч. Ье^егпоп, слц. слн. Ье- 
§ешоп, вл. Ье^ешопііа, болг. м. хегемон, 
схв. хегемон, стел, игемомії; — запози¬ 
чення з грецької мови; гр. (дор. 
сфїра^) «провідник, ватажок» е за похо¬ 
дженням дієприкметником від дієслова 
т^еорса (дор. а'гєорса) «їду попереду, 
веду», спорідненим з лат. за§іо «(тонко) 
відчуваю, передчуваю», $а§и$ «проро¬ 
чий, віщий», гот. збкіап «шукати», двн. 
зиоЬЬап, нвн. зисЬеп, дісл. зикіа, ірл. 
5аі§іт «тс.»; ст. игемон{ія) запозичено 
через давньоруську мову з середньо- 
грецької мови, пізніша форма проник¬ 
ла, очевидно, через російську і поль¬ 
ську мови, які відбили давньогрецьку 
традицію вимови слова.— СІС 143; Шан- 
ский ЗСРЯ І 4, 43—44; Ргізк І 621; 
Воізасц 314. 

[геде] «тут, осьде»; — очевидно, 
складне утворення з давньої вказівної 
частки ге, наявної також у словах Ігев] 
«тут, сюди», ген, і прислівника де.— 
Див. ще ге1, де.— Пор. гей1, гей2, ген2. 

гедєша — див. вакйша. 
ІгедзанІ «тарган» Ж; — неясне; мож¬ 

ливо, результат контамінації [кардан] 
«тс.» і ґедзь. 

Ігедзйлля) «тирса (дрібні частки де¬ 
рева при пилянні)»; — можливо, похо¬ 
дить від нгр. ІіАеіа (вим. кзіїїа, після 
попереднього -V (-п) артикля §2ІІіа) 
«будівельне дерево; заготівля будівель¬ 
ного дерева»; слово, очевидно, виникло 
на Чорномор’ї серед українців, що пра¬ 
цювали в грецьких купців або промис¬ 
ловців; нгр. ЕвЯвісс є похідним від гр. 
Іокох «дерево, деревина; дрова, поліно», 
спорідненого, очевидно, з лит. зйіаз 
«стовп», укр. шула€тс.».— Ргізк II 338— 
339; Воізасц 679; Мельничук Зтимоло- 
гия 1966, 204.— Див. ще шула. 

Іґедзунок] «умілість, спритність; 
глузд, розум»; — неясне; можливо, по¬ 
ходить від нвн. Се5Їппип£ «напрям 
думок, настрій, переконання», утворе¬ 
ного від дієслова зіппеп «гадати, мірку¬ 
вати», якому відповідають двн. зіппап 
«мандрувати, іти», свн. зіппеп «спри¬ 
ймати через органи чуттів», споріднені 

з стел. САШТК «розумний», лит. (жем.) 
[зіпіеіі] «гадати, вирішувати, зважува¬ 
тися», лат. зепііге «почувати, відчувати», 
ав. капі- «потрапляти», що зводяться 
до іє. *зепі- «іти».— Шелудько 29; Кіи- 
де—Міїхка 709; ШаМе—Ноїт. II 516. 

гедзь (ент.) «овід, Оезігиз Ьоуіз», 
гедз, ґедзь, [ґедз, ґез Ж, ґедзел, ґедзель} 
«тс.», ґедзень «[тс. Ме]; літній час, коли 
багато гедзів», [ґзик] «овід» Ж, [ґзівкаі 
(ент.) «НірроЬозса ециіпа», [кедзень] 
«червень» Ж, ґедзатися «бігати від ге¬ 
дзів», ґедзкатися, [ґецатися] «тс.», [ґзй- 
тися] «тс.; жирувати; залицятися», 
Іґзи] «пустощі, залицяння» Ж; — п. 
§ІЄ2, бр. гіз, нл. §ігказ;—псл. (пн.) 
[*§Ь2Ь (*§уг-)]; — в українську мову 
запозичене з польської, на що вказує 
наявність звука ґ відповідно до псл. §; 
безсумнівними відповідниками до псл. 
[*£Ь2Ь (*£У2-)] Є ТІЛЬКИ ЛИТ. £и2ЄІЇ 
«поспішати, бігти юрбою», (пор. П. [§2ІІ 
«швидко летить»), [диїа] «купа комах», 
[^игиіз] «рій мурашок, комах»; пов’я¬ 
зувалось також (МасЬек Е5ЛС 302; Рє- 
скегскез 16—17) з лит. кйзіі «рушити», 
ч. кзепес «молоді плазуни; мальки»; 
деякі дослідники вважають псл. *£Ь2Ь. 
звуконаслідувальним (Вогапіс Рад 
Лугосл. акад. 178, 27; Когїпек ЬР 58, 
150); непереконливе зіставлення (Ильин- 
ский ИОРЯС 9/2,279—282) з псл. *§у(1'ь, 
*^у2(1ь, *§уга, ^игь, укр. гид, гижкй, 
гузка, а також пов’язання (Потебня 
РФВЗ, 103) з псл. *§У02СІь, укр. гвіздок.— 
Зіа^зкі І 278; ЗсЬизІег-Зе^с 228; ЗССЯ 
7, 215; Вегп. І 373; МікІ. 423. 

[Гедло] «наказ»; — очевидно, форма, 
утворена гіперично від п. §ос11о «гасло, 
пароль; [заклик]» за співвідносністю: 
укр. о (мох, сон) — п. е (теск, зеп); 
пор. подібне фольклорне «суперполь¬ 
ське» слово барзе зам. п. Ьаг(с1)2о; спроба 
пояснити слово як таке, що походить 
від п. *§іес1-1о (<*£ьс1-Іо) (Зїашзкі І 306) 
сумнівна через те, що його ЕІдбито лише 
в українському записі 1875 р. і в жод¬ 
ному з польських джерел не засвідче¬ 
но.— Див. ще ґодло. 

геєна «пекло», геєнна, гіенна Бї, 
ст. геєнна (1627), кгеєнна (XVII ст.); —■ 
р. геєнна, бр. болг. геєна, др. геона. 
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гезде ґейп 

п. ч. слц. £еЬеппа, стел, гекмил, гео- 
мл; — запозичення з грецької мови; 
гр. «тс.» походить від гебр. 
Се(Ьеп) Ніппош «долина Гінном» (назва 
долини поблизу Єрусалима, де дітей 
приносили в жертву Молохові).— СІС 
144; Шанский ЗСРЯ І 4, 45; Фасмер І 
400—401; Кіеіп 645. 

[гездеї «осьде» Ж, Ігездечка Ж, гез- 
дечки Ж, гесде, гесде-6] «тс.»; — складне 
утворення, до якого входить давня вка¬ 
зівна частка ге, редукована форма с(з) 
вказівної частки се, яка міститься 
і в частці ось, прислівника де і, в ча¬ 
стині форм, частки -(ч)ка, -(ч)ки, о.— 
Див. ще ге1, де, о2, се. — Пор. гев, геде, 
ген. 

гей1 (вигук при звертанні; вигук, 
яким підганяють худобу; пісенний ви¬ 
гук), [ге Ж, гай, гай] «тс.», гейку «вигук 
при звертанні», гейкати «кричати гей, 
поганяти худобу; співати пісню з вигу¬ 
ком гей», [гейкатися] «багато возитися, 
клопотатися при перевезенні важких 
речей», [гейки] «їхати вперед» (у виразі 
ні стейки, ні гейки), [гейко] «той, хто 
кричить гей» Я, [гейкало] «тс.» Я;— р- гей, 
бр. гай, п. ч. слц. вл. нл. Ье], болг. хей, 
м. хе], схв. х$], слн. Ье], Ье]; — первіс¬ 
ний вигук, що зустрічається також 
в інших індоєвропейських мовах; пор. 
лат. Ьеі (вигук, що виражає почуття, 
омоції), нім. Ьеі (вигук радості, здиву¬ 
вання, гніву), рум. Ьеі (вигук при за¬ 
клику, здивуванні); пояснюється як 
варіант вигуку ей з протетичним при¬ 
дихом; думка про запозичення з німець¬ 
кої мови (Шанский ЗСРЯ І 4, 45; Ма- 
сЬек Е5.ІС 164) здається, сумнівною.— 
51а\\тзкі І 414; 8сЬи$іег-8е\лгс 271. 

[гей2] «ніби, мов, як», [ге, ги, гі\ 
ч<тс.»; — форма ге, очевидно, тотожна 
етимологічно з вказівною часткою [ге]; 
розвиток значення сполучника «як, 
ніби» міг початися від значення «так» 
{пор. слц. Ье_) «так» (ствердна частка), 
укр. еге, [гей] «тс.»; пор. також ]‘ако 
«як» з первісного «так»); форма гей 
могла утворитися в результаті злиття 
часток ге та і (початкове значення «так 
і»); форми ги, гі є, очевидно, результа¬ 
тами стягнення форми гей (ге і); збере¬ 

женню цих західноукраїнських форм 
сполучника міг сприяти вплив з боку 
п. [ке]] «ніби, як», Іке, кі] «тс.», утворе¬ 
ного від займенникового кореня к- з не¬ 
означено-вказівним і питальним значен¬ 
ням.— Німчук НЗ УжДУ 26/2, 197_ 
198; ДБ IX 78—79; Дзендзелівський 
УЗЛП 39.— Див. ще ге1.— Пор. гев, 
геде, ген. 

[гей-бри, гей-сми] (вживане як ви¬ 
гук) Ж; — очевидно, результати скоро¬ 
чення ритмічно вигукуваних під час 
роботи речень «гей, бери», «гей, візь¬ 
ми».— Див. ще брати, узяти, гей1. 

гейзер; —р. бр. болг. гейзер, п. 
§6]2ЄГ, Ч. СЛЦ. £ЄІ2ЇГ, ВЛ. £ЄІ5ЄГ, М. ге\- 
зир, схв. гв}зер, слн. £еіхіг, §е]гіг; — 
запозичено з ісландської мови через 
німецьку (нім. Оеузег «тс.») і росій¬ 
ську; ісл. Сеузіг (назва відомого гаря¬ 
чого джерела в Ісландії) утворене від 
основи дієслова £еуза «вибухати, бити 
джерелом», спорідненого з двн. §іо£ап 
«ЛИТИ», НВН. £іе|3еп «ТС.», гр. (х6^) 

«ллю».— СІС 144; Шанский ЗСРЯ І 4, 
45; Фасмер І 401; ЛоЬаппеззоп 315— 
317; К1и£е—Мііхка 257—258; Кіеіп 654. 

[гей-лею] «на жаль, ой леле» Ж; — 
складений вигук, що виник на базі спо¬ 
лучення Еигуку гей і видозміни кличної 
форми іменника [лельо] (а елю) «батень¬ 
ко, тато»; сумнівне пов’язання (Бі 207) 
з Лель, ім’ям бога кохання в давніх 
слов’ян.— Див. ще гей1, лельо. — Пор. 
леле. 

[гейп] «молотарка» НЗ УжДУ 37, 
І,ґийп] «тс.» тж, [ґейповати] «обмолочу¬ 
вати молотаркою» тж, [ґийповати] «тс.» 
тж, [ґейповаяа] «обмолочування моло¬ 
таркою» тж, [ґийпована\ «тс.» тж; — 
запозичення з угорської мови; уг. §ер 
«машина», яке в цьому випадку висту¬ 
пає, очевидно, як скорочення сзеріб^ер 
«молотарка», походить від нвн. (бав.- 
австрійськ.) [Обрреї] «піднімальна ма¬ 
шина» (на шахті); кінний привод», Ое- 
реі, бореї «тс.», що, можливо, виникло 
з гр. хефаА,7| «голова», яке зіставляють 
з тох. А ара! «голова», двн. £еЬа1 «че¬ 
реп».— Дзендзелівський НЗ УжДУ 37, 
60; МІЧТЕЗг І 1047; КІП£е—МіЬка 264 
(265); Ргізк І 835—836. 
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ґейрок ґелґати 

! ґейрок, ґийрок] «кабат, сурдут» ЕЗб 
4; — запозичення з німецької мови; нвн. 
СеЬгоск «сюртук» (букв, «вихідна курт¬ 
ка») утворене з основ дієслова §еЬеп 
«ходити», спорідненого з дінд. ]а-Ьа-іі 
«іде геть, покидає», гр. хі%о^со «зустрі¬ 
чаю, доганяю», і Коск «піджак, сюртук», 
спорідненого з дірл. гисЬі (<*гик!и) 
«куртка» від *гик-, ги§- «прясти, пря¬ 
жа».— КІи£е—Міігка 241, 604. 

[гейс] (вигук, яким підганяють во¬ 
лів або корів; вигук, яким завертають 
волів або корів ліворуч Мо, Ме), [гейса] 
(вигук, яким завертають волів ліворуч), 
Ігейсь] (Еигук, яким завертають волів 
праворуч), [гійса] (вигук, яким завер¬ 
тають волів ліворуч) ВеЗа, [гойса] «тс.» 
Ж, [гойса] (присл.) «ліворуч» (про на¬ 
прям руху упряжки волів) Ме, [гойс\ 
(вигук, яким підганяють волів) Дз; — 
слц. Ье)$а «тс.», ЇЬа^вІ (тс.; вигук, яким 
завертають худобу ліворуч), болг. ейс 
(вигук, яким лівого вола завертають 
праворуч), схв. аис (вигук, яким підга¬ 
няють або завертають волів), [а]із, 
ОЇ5І «тс.»; — очевидно, запозичення 
з угорської або румунської мови; рум. 
Ьаіз (вигук, яким завертають волів 
ліворуч) виводиться від уг. Ьаізг (ви¬ 
гук, яким підганяють худобу), [Ьоізг, 
Ьеізх, Ьізгга] «тс.», які вважаються сло¬ 
вами афективно-вигукового або звуко¬ 
наслідувального характеру.— МасЬек 
Е5ЛС 156; МІМТЕЗг II 27. 

[гейс-берта] (вигук, яким завертають 
волів ліворуч), [гейс-бертя] «тс.»; — оче¬ 
видно, результат злиття вигуку [гейс] 
«тс.» і зредукованого у вигуковій функ¬ 
ції наказового речення бери там, тоб¬ 
то «повертай туди», яке підсилювало 
перший вигук.— Див. ще брати, гейс, 
там. 

[гейсинка] «вид баржі, якою транс¬ 
портували хліб по Дністру» Дз;—не¬ 
ясне. 

гейта — див. гаття. 
гектар; — р. бр. гектар, п. ч. слц. 

вл. нл. Ьекіаг, болг. м. хектар, схв. 
хектар, слн. Ьекіаг; — запозичено з 
французької мови, можливо, через по¬ 
середництво російської; фр. Ьекіаге було 
утворене в 1795 р. з основ Ьесі(о), що 

походить від гр. єттбу «сто», спорідне¬ 
ного з псл. згіо, укр. сто, і аге «міра 
землі», яке виникло під впливом пізньо- 
лат. агеа «площа, поверхня, вільне 
місце», порівнюваного з двн. езза «вог¬ 
нище, черінь», нвн. Еззе«тс.» (<*а$ібп), 
а також дісл. агіпп «підвищення, місце 
для вогнища, пічки», двн. егіп «підлога, 
гоунт».— Шанский ЗСРЯ І 4. 46: Баи- 
га1 46, 386; Ргізк І 475; Таїсіє—Ноігп. І 
65; Егпоиі — Меіііеі І 45; Воі5ас^ 
233.— Див. ще ар, сто. 

[гела] «орел» ВеУг, Ігелла] «тс.» 
ВеУг; —- очевидно, запозичення з угор¬ 
ської мови; уг. Ье.|а «яструб, шуліка» 
вважається звуконаслідувальним утво¬ 
ренням.— Верхратський ЗНТШ 1899 IV 
209;ММТЕ52іі 85; Вагсгі 118.—Пор. гйя. 

[ґелавець] (орн.) «чубатий жайворо¬ 
нок, Оаіегісіа сгізіаіа» Ж; — неясне. 

ґелґати «кричати» (про птахів, пере¬ 
важно гусей), ґелґотати, ґелґотіти, 
[ґелкотати, ґилькотіти] «тс.», ґел (ви¬ 
гук, що передає крик гусей), [гель] 
«тс.», ґелґіт «крик гусей», ґелґотун, 
ґелґотуха;—р. [голк] «звук, дзвін, шум, 
стукіт, гуркіт; відгомін, луна», [голкать] 
«кричати; гуркотати», др. гглка «заво¬ 
рушення, заколот», п. [£іе1§оіас1 «бель¬ 
котіти» (напр., про індика), [^іеікас 
зі§] «розважатися, сміючись і голосно 
жартуючи з кимось, жирувати», г^іеік 
«шум, гам, гомін», ст. £Іе1к, §іе!§ «тс.», 
ч. слц. Ьіик «шум, гуркіт» (ч. Ьіисеїі 
«шуміти, гуркотати»), вл. Ьоїк «гуркіт, 
шум; метушня», Ьоісес «густи, шуміти; 
бурхати», Ьоікас «шуміти, густи», болг, 
гл'ьк, «шум, крик, гомін», гл'ьча «шумлю», 
слн. §о1к «гуркіт грому», §61саіі «гово¬ 
рити, базікати; лунати», цсл. (др.) гл’ьк’ь 
«шум»; — псл. — споріднене з 
лит. §и1к§сіо)а «іде слава, поговір», лтс. 
^иікзіеі «кудкудакати, кричати»; оче¬ 
видно, в українській мові походить 
від п. [§іе1§оіас] «белькртіти»; звуження 
значення і пов’язання його саме з кри¬ 
ками птахіЕ сталося вже на україн¬ 
ському грунті, мабуть, у зв’язку з бра¬ 
ком твірного іменника і зближенням 
з вигуком ґе-(-ґе-ґе).— Фасмер І 428— 
429; МасЬек Е5ЛС 170; ЗсЬизІег-Зе-^с 
311; БЕР I 254; Вегіа] Е55Л І 158. 
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[ґелево] «товстий живіт», [ґ сливо] 
«черево, пузо» Ме, [ґелевач] «черевань», 
\ґелюх\ «нутрощі; пузо; пузань», [геле- 
ватий] «пузатий»; — п. [§іеїешаіу] «пу¬ 
затий», [деіе^аіу] «тс.»; — неясне; мож¬ 
ливо, походить від уг. [деіууа] «воло». 

[ге-ле-гев] (оклик) «агу; го-го»; — 
результат злиття вигуку ге і часток ле, 
гев (див.). 

[гелень-гелень] (вигук для передачі 
звуку дзвінка) Я, [ґиленьксипи] «дзво¬ 
нити» Па; — звуконаслідувальне утво¬ 
рення з початковим ґ, паралельне до 
дзелень-дзелень. 

[гелері «грошова одиниця, відома 
в Німеччині з 1208 року», [галер] «тс.»;— 
р. геллер, п. Ьаіегг «старовинна дрібна 
австрійська монета; (ст.) дрібна монета», 
ч. Ьаіег, ііаііг, ст. Ьаіеї, Ьеіег, нл. Ьаіаг1, 
слн. Ьеіег; — походить від свн. Ьеііег, 
Ьаііег, ЬаІІаеге «тс.».— 51а\У5кі І 395; 
Вгііскпег 167; Вегп. І 376.— Див. ще 
гарГль. 

[гелета] «дерев’яна посудина, барило; 
дійниця; стара міра молока і зерна», 
[ґелетя] «дерев’яна посудина для моло¬ 
ка»; — п. £іе1еіа, ч. слц. §е1еіа; — запо¬ 
зичення з румунської мови; рум. §аІеаіа 
«відро; дійниця; міра місткості» пов’я¬ 
зане з етимологічно неясним лат. §а1- 
Іеіа «тс.»; припущення про походження 
слова від нім. КеІсЬ (Тимч. 612), а також 
твердження про походження від п. §іе- 
Іеіа (ї?ісЬЬагсИ 50) непереконливі.—Вин¬ 
ник 103; Дзендзелівський НЗ УжДУ 14, 
104; УгаЬіе Кошапозіауіса 14, 144; Вгй- 
скпег 133; МасЬек Е5ЛС 150; Ри^сагіи 
60; Балецкий Зі. зі. 3/1—2, 4. 

[ґелзкий] «слизький» ВеЗа; —запо¬ 
зичення з польської мови; п. [кіеігкі] 
«слизький», в якому при запозиченні 
відбувся перехід к- (к-) в Ґ-, споріднене 
з укр. ковзкйй, ковзатися.— Зіаугзкі II 
147—148; Вгііскпег 227—228.—Див. 
ще ковзати. 

гелій (хімічний елемент); — р. ге- 
лий, бр. гелій, п. Неї, ч. слц. Ьеііиш, вл. 
Ьеіі], болг. хелий, м. хелиум, схв. хели- 
}ум, слн. Ьеіі];—засвоєна наукова на¬ 
зва нлат. Ьеіішп, утворена від гр. 
г{К ю? «сонце», спорідненого з псл. 
*51>|пьсе, укр. сонце; назва зумовлена 

тим, що гелій був відкритий 1868 р. 
в спектрі Сонця.— СІС 146; Волков 
78; Фигуровский 64—65; Шанский ЗСРЯ 
І 4, 46—47; Кораііпзкі 387; НоІиЬ- 
Буег 189; Кіеіп 716; Ргізк І 631—632.— 
Див. ще сонце. 

[ґелка] «гуля, пухлина»; — болг. 
ігьлки] «свинка; запалення гланд»; — 
запозичення з румунської мови; рум. 
§а1сй «пухлина, припухлість; гланда», 
І£сї1сй] «тс.» етимологічно неясне,— 
УгаЬіе Рошапозіауіса 14, 144—145. 

[гелкій] «парубок» Ж; — неясне. 
[ґелтунок] «старанність, турбота, до¬ 

гляд» Ж; —запозичення з польської або 
німецької мови з неясним відхиленням 
у значенні; п. [£іе1іо\уас] «мати цінність; 
пасувати» походить від нвн. §еІіеп «кош¬ 
тувати, цінитися», що разом з похідним 
Сеііипд «значення, вага», яке могло 
бути безпосередньо запозичене в укра¬ 
їнську мову, є спорідненим із стел. 
жл'Ьдж «сплачую».— Шелудько29; Кіи- 
§е—Міігка 245. 

[ґембаї (знев.) «губа; коняча губа» 
Дз, Ме, [гембач, ґембатий] Дз, Ме, 
[гембочка] «рубець шиття, загнутий на 
лицьовий бік і прострочений» (за по¬ 
дібністю до губи); — слц. [§ешЬа] «рот, 
уста»; — запозичення з польської мови; 
п. §§Ьа «губа» споріднене з укр. губа 
(див.).— Дзендзелівський УЗЛП 47. 

гембель «рубанок», [гебаль Л, ген- 
баль, гйбель, гйбіль Ж, гймбик ЛЧерк] 
«тс.», [гиблівкй] «стружки» Я, Ж, ігиб- 
льдхи] Я, гимблівке ВеБЗ «тс.», гембелю- 
вати «стругати», гемблювати, [виблю¬ 
вати Ж, гимбльовати ВеБ] «тс.»; — 
бр. гебель, п. ЬеЬеІ, ч. ЬоЬІЇк, ст. ЬоЬІ, 
ЬоЬІе, вл. ЬеЬІ, схв. ст. ЬоЬІіс; — 
запозичене (можливо, через польське 
посередництво) з німецької мови; нвн. 
НоЬеІ, НеЬеІ «тс.» походить від ЬоЬеІп 
«стругати» (первісно «згладжувати не¬ 
рівності, горби»), що було утворене на 
базі снн. Ьоуєі «горб», пов’язаного з гол. 
Ьеиуеі «горб, купа», спорідненого з лит. 
кирга «горб», псл. *киргь, укр. купер.— 
Шелудько 27; КісЬЬагбі 56; Біатокі 
І 412; ЗсЬизіег-Зеш: 278; К1и§е—Міігка 
311 (312). — Див. ще. купер. 

[ґембйць] «шлунок; ковбаса з кашею 
або з м’ясом» ВеУг; — запозичення з 
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угорської мови; уг. §6шЬбс «начинений 
свинячий шлунок, сальтисон; вид кро¬ 
в’яної ковбаси; галушка; кулька» по¬ 
ходить від §бтЬ «куля», яке вважають 
пізнім експресивним утворенням.— Чо- 
пей 63; ВеУг 212; МІЧТЕЗг І 1084. 

[гембіль] «шум» Я, ігембиль] «клопіт» 
Па, [гймбіль] «тс.»; — неясне; можливо, 
результат контамінації слів гендель 

. «торгівля» і [гйбель, гйбіль] «погибель», 
гемел, гемела, гамело — див. омела, 
[гемер] «великий молот, яким роз¬ 

бивають камінь» Л, [гемирі «велика 
сокира; дрючок, палиця» Па; — запо¬ 
зичення з німецької мови; нвн. Наттег 
«молот» споріднене з псл. кату, укр. 
камінь.— К1и§е—Міігка 286.— Див. ще 
камінь. — Пор. гамарня, гамірка. 

[ґемзати] «лоскотати»; — запозичен¬ 
ня з польської мови; п. І^іегпгас] «лос¬ 
котати, свербіти, терпнути» споріднене 
з укр. [гомзатися] (див.). 

[гемзити] «мрячити, імжити»;—за¬ 
позичення з польської мови; п. [§іешгіс] 
(про туманну, сиру погоду) пов’язується 
з ^іетгас «свербіти, лоскотати, терпну¬ 
ти».— 5XV І 822.— Див. ще ґемзати. 

[гемія] «вид судна» (?) Ж; — болг. 
заст. гемйя «судно з вітрилами», м. заст. 
гемща «судно; [човен на переправі]», 
схв. заст. 1}емиіа «судно»;—запозичен¬ 
ня з турецької мови; тур. §еті «судно» 
споріднене з туркм. ті, кумик. §ете, 
аз. каті «тс.», тат. кіта «човен», хак. 
кіте, каз. кирг. кета «тс.».— БЕР І 
236; Разапеп УегзисЬ 251. 

гемоглобін; — р. гемоглобйн, бр. ге- 
маглабін, п. Ьето^ІоЬіпа, ч. слц. Ьаето- 
£ІоЬіп, вл. Ьето§1оЬіп, болг. м. хемо- 
глобйн, схв. хемоглдбїїн, слн. ЬетоДо- 
Ьіп; — запозичення з французької мови; 
фр. Ьето^ІоЬіпе утворено з основ гр. 
аїра «кров», можливо, спорідненого з 
двн. зеіш «чистий (не в стільниках) 
мед» або з дінд. із- «сік, напій», і лат. 
£ІоЬиз «куля». — СІС 149; Шанский 
ЗСРЯ І 4, 48; Ргізк І 39.— Див. ще 
глобус. 

[гемон] «злий дух, диявол», [гамані 
«тс.», ст. гємонті «воєначальник, князь» 
(XVII ст.); — результат спрощення фор¬ 
ми ігемон «вождь», стел, игемопіі «тс.», 

ЩО ПОХОДИТЬ ВІД гр. 7}-^єршу «провідник, 
керівник, вождь», до якого зводиться 
й укр. гегемон «тс.»; нове значення фор¬ 
ми гемон, очевидно, виникло в резуль¬ 
таті семантичного зближення з фоне¬ 
тично подібним словом демон.— Понома- 
рів Мовозн. 1974/2, 41.— Див. ще ге¬ 
гемон. 

[гемпельї «дурисвіт» Ж, ігемпенникі 
«тс.» Ж; — очевидно, походить від нвн. 
Нетреі(-Маппег) «стрибаючі ляльки» 
(пор. також нвн. [Натреї] «йолоп», 
Натреїтапп «картонний танцюрист; 
кривляка, блазень; лялька у фокусни¬ 
ків»), пов’язаного з дієсловом Ьатреіп 
«робити конвульсивні рухи, махати (ру¬ 
ками), дригати (ногами)» нез’ясованого 
походження.— Кіи§е—Міігка 289. 

ген1 «носій спадковості»; — р. бр. 
болг. м. ген, п. ч. вл. §еп, слц. слн. 
£еп, схв. ген;—новий термін, утворе¬ 
ний у 1909 р. датським ученим Йоган- 
сеном (нім. Сіеп, англ. §епе) від гр. 
^єуоє «рід», спорідненого з дінд. ;|'апаЬ, 
лат. §егш5 «тс.», псл. 2§1ь, укр. зять.— 
СІС 150; Шанский ЗСРЯ 14, 49; Таїсіє — 
Ноїт. І 597—600; ВоІ5ас^ 144, 147— 
148.— Див. ще зять. 

ген2 «он там (далеко)»; — бр. гзна 
«он», п. Ьеп «там, далеко», ч. [Ьеп] 
«он там», слц. Ьеп, Ьепо «тс.», можливо, 
також р. [знчо\ «он там», схв. єно «тс.»;— 
псл. Ьепь, Ьепо; — складне утворення 
з вказівної частки Ье займенникового 
походження, яка зберігається також 
у словах [гев] «тут,сюди», [геде] «осьде», 
[гей] «ніби», і займенникової основи п-, 
яка зберігається також у словах він, 
он, інб; менш імовірна реконструкція 
праслов’янської форми як *епо (5їа\у- 
зкі І 414—415).— Див. ще він, ге1.— 
Пор. гев, геде, гей2, он. 

[ген3] (назва дитячої гри, при якій 
кидається ніж так, щоб він встромився 
в землю); — можливо, сюди ж вираз 
дати гену «побити»; — неясне. 

[ґенґлавий] «слабкий, хворобливий» 
ВеУг, [генґлявийі «тс.» ВеУг; — ч. [сіеп- 
§1ауу, £Іап§ауу], слц. [§еп£Гауу, §еп- 
§1іуу, сіеп^і’ауу] «тс.», схв. гйнгав «сла¬ 
бий, в’ялий, ледачий», слн. §іп§ау «сла¬ 
бий, хворобливий»; — суфіксальне ут¬ 
ворення від запозичення з угорської 
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мови; уг. £уеп§е, §убп§е «слабкий» за¬ 
гальноприйнятої етимології не має.— 
Верхратський ЗНТШ 1899 IV 212; Ма- 
сйек Е5.ІС 114—115; 5кок І 562; Вегіаі 
Е553 І 143; МИТЕЗх І 1126; Вагсхі 103. 

[ґенґоритися] «пишатися, чванити¬ 
ся» Ж, [ґенґорний] «гордовитий, чван¬ 
ливий» Ж; — очевидно, пов’язане з 
[джинджуритися] «кокетувати, чепури¬ 
тися» і под.— Див. ще дженджеруха. 

[гендека] «он там»; — складна при¬ 
слівникова форма, результат злиття 
прислівників ген, де і частки -ка (див.). 

гендель «гендлярство», [гандель] 
«тс.», гендляр, [гандляр] «торговець» Я, 
[гандула] «баришник» Я, гендлярство, 
[генделик] «закусочна, ларьок» Ва, генд¬ 
лювати, [гандлювати, гемблювати Па], 
ст. гандли (1591), гандел, ган'дель 
(XVII ст.); —бр. гандаль «торгівля», 
п. Ьапсіеі, ч. слц. Наглії «тс.», вл. Наглііег 
«торговець»; — через польську мову 
запозичене з німецької; нвн. Нашіеі 
«торгівля; (первісно) те, з чим мають 
справу» утворене від дієслова Ьапсіеіп 
«торгувати; (первісно) брати руками, 
обробляти», похідного від іменника 
Наші «рука», двн. Ьапі «тс.», спорідне¬ 
ного з дангл. Ьаглі, дісл. к^псі, гот. кап- 
би$ «тс.», кіпфап «ловити».— Шелудько 
26; 51а^$кі І 400; К1и§е—Міігка 286. 

[гендрйґатися] «жартувати; битися, 
вовтузитися» ВеЗа, [гйндри] «пусті жар¬ 
ти» Ж; — запозичення з польської мови;. 
п. [Ьапбгусгус зі§] «торгуватися, спере¬ 
чатися», [Ьасігипкочуас] «сперечатися, 
сваритися», ст. Ьабгипек «суперечка, 
сварка», як і ч. Ьапсігкоуаіі ($е) «торгу¬ 
ватися, сперечатися», [касігукоуаіі зе] 
«тс.», ст. какгипк (Ьакгипк) «чвара, 
сварка», слц. Ьашігкоуаі.’ за «сваритися», 
походять від свн. Ьас1егип§е «сварка, су¬ 
перечка», пов’язаного з какегп «свари¬ 
тися, сперечатися», нвн. Насіег «чвара; 
суперечка», спорідненими із стел, ко- 
тора «боротьба», укр. [котора] «сварка; 
розбрат; образа»;, необгрунтованим є 
припущення (Кагіошсг 5 Ж) 197) про 
проникнення слова з німецької до поль¬ 
ської мови через посередництво словаць¬ 
кої й чеської.— 51а\сзкі І 400—401; 
Маскек Е5ЛС 155; К1и£е—Міігка 279.— 

Див. ще котора.— Пор. гадра, гершти- 
катися. 

генеза (заст.), генезис, генетшний;— 
р. генезис, бр. генезіс, п. вл. £епега, 
ч. §епезе, слц. слн. §епега, болг. гене¬ 
зис, м. схв. генеза; — через польську 
і через російську мови запозичено, від¬ 
повідно, з французької і німецької мов; 
фр. §епе$е (ст. £епезіе), нім. Оепезіз 
походять від гр. ^єтєспд «виникнення, 
народження», пов’язаного з ^-^оцси 
(•^уась) «народжую», «рід».— СІС 
150; Шанский ЗСРЯ І 4, 50; Кораііпзкі 
353; Баигаї 359.— Див. ще ген1. 

генерал, генералісимус, генералітет, 
генеральний, ст. генерал (XVIII ст.); — 
р. бр. болг. м. генерал, п. §епега1, ч. слц. 
слн. депегаї, вл. §епега1, схв. генерал;— 
запозичення з німецької мови; нім. 
Сепегаї походить від фр. §епега1, вій¬ 
ськове значення якого виникло в ре¬ 
зультаті скорочення атрибутивного спо¬ 
лучення саріїаіпе §епега1 «загальний 
(старший) капітан»; фр. §епега1 «загаль¬ 
ний» походить як запозичення від лат. 
§епега1із «належний родові, спільний, 
загальний», утвореного від §епиз (§епе- 
гіз) «рід».— СІС 150; Шанский 9СРЯ І 
4, 50; Фасмер 1401; БаигаІ 358; Шаісіе— 
Ноїш. І 599.— Див. ще ген1. 

генератор; — р. болг. м. генератор, 
бр. генератар, п. ч. слц. вл. §епега!ог, 
схв. генератор, слн. §епегаіог; — оче¬ 
видно, запозичення з німецької мови; 
нім. Сепегаїог походить від лат. §еле- 
гаїог «плідник, родоначальник, предок», 
пов’язаного з §епегаге «породжувати», 
похідним від §епиз «рід».— СІС 151; 
Кораііпзкі 353; Ї¥а1<іе—Ноїш. І 597— 
600.— Див. ще ген1. 

генерація «покоління; витворення», 
генерувати «витворювати, викликати по¬ 
яву»; — р. болг. генерация, бр. генера- 
цьія, п. ^епегаща, ч. §епегасе, слц. £е- 
пегасіа, вл. ^епегасца, м. схв. генера- 
ци}а, слн. §епегасііа; — запозичення з 
західноєвропейських мов; нім. Оепега- 
ііоп, фр. §епегаііоп, англ. ^епегаїіоп 
походять від лат. §епегаііо (-ОпІз) «на¬ 
родження, виникнення; покоління», по¬ 
в’язаного з §епего «створюю, наро¬ 
джую», депиз «рід».— СІС 151; Кораііп- 
зкі 353; Ваигаі 359.— Див. ще ген1. 
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генетика, генетичний; — р. болг. 
м. генетика, бр. генетика, п. §епе!ука, 
ч. слц. вл. §епе1іка, схв. генетика, 
слн. ^епеїіка; — запозичення з англій¬ 
ської мови; англ. ^епеїісз утворене в 
1906 р. біологом У. Бетсоном від гр. 

'[єиі'і'и кб с «той, що народжує; плодючий, 
плідний» (>англ. §епеііс «генетичний»), 
пов’язаного з «рід».— СІС 151; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 51—52; 51. мгуг. 
оЬсусЬ 246; Кіеіп 648; Баигаї 359,— 
Див. ще4 ген1. 

гензура — див. гіндзура. 
геній, геніальний; — р. болг. гений, 

бр. геній, п. £епіи52, ч. слц. §епіиз, вл. 
£епіиз, м. гени], схв. гени], слн. §епі;і;— 
запозичення з німецької мови; нім. Оепіиз 
походить від лат. §епіцз «геній, дух», 
пов’язаного з ^епиз «рід».—СІС 151; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 52.— Див. ще ген1. 

Геннадій, Гена, ст. Генадій «будущий, 
або рождествень, або добль» (1627); — 
р. Геннадий, бр. Генадзій, болг. Генй- 
ди{й), стел. Геиадии, —похо¬ 
дить від грецького власного імені 
Геттабюе, утвореного від прикметника 
Чєттабае «благородний», пов’язаного з 
■ртта «народження, походження», 
«рід».— Петровский 84—85; Суперан- 
ская 76; Илчев 129; Ргі$к І 296—297.— 
Див. ще ген1. 

гентйна — див. гонт. 
(генто.1 «недавно, позавчора», [ген- 

тоаа, гентолі) «тс.», [гентовашний] «по¬ 
завчорашній», [гентоватішний] «тс.»;— 
складне утворення з прислівника ген 
і частки займенникового походження 
то.— Див. ще ген2, той. 

[генцинатий] «норовистий» (про ко¬ 
ня) Ж; — запозичення з румунської 
мови; рум. іп\таі «нетривкий, слабкий; 
сварливий, задерикуватий; норовистий» 
пов’язане з дієсловом а їп^іпа «дуже 
мало зміцнювати, погано підтримувати», 
яке виводиться від лат.*іпіепиаге, утво¬ 
реного з префікса іп- «в-», спорідненого 
з псл. *у'ьп, укр. в, у, і дієслова іепиаге 
«робити тоншим, ослабляти», пов’яза¬ 
ного я іепиіз «тонкий», псл. *1ьп'ькь, 
укр. тонкий.— БІЖМ430;СДЕЛМ514; 
ЧУаІсІе—Ноїт. 1687—688, II 666.—Див. 
ще ТОНКИЙ, у1. 

[генякосьі «позавчора, недавно» Ж, 
[генякосішний] «позавчорашній» Ж; — 
складні утворення, що виникли з при¬ 
слівників ген і якось.— Див. ще гдась, 
ген2, який. 

[геньба] «недолік» Я; — неясне, 
[генька] «он де», [генькай] «тс.»; — 

можливо, запозичення з чеської мови; 
ч. [Ьеп(ка), Ьуп(ка)], слц. Ьеп(ку) «тс.» 
є результатом злиття прислівника Ьеп 
«ген, он там» і підсилювальної частки 
-ка.— Див. ще ген2, -ка. 

[геньцюр] «сулія» Па; —запозичен¬ 
ня з польської мови; п. £§5Іог «тс.; 
гусак» є похідним від «гуска»; пере¬ 
несення назви гусака на сулію в поль¬ 
ській мові зумовлене подібністю довгої 
шийки посудини до шиї гусака.— Див. 
ще гусь.— Пор. гусак3. 

гео- (перший компонент складних 
слів типу геоботаніка, геозйомка, гео¬ 
фізика, геохімія)', — р. болг. м. схв. 
гео-, бр. геа-, гео-, п. ч. слц. вл. нл. слн. 
§ео-; — виділене з запозичених слів 
грецького походження типу географія, 
геометрія (гр. ^єсо-^рафїа, ^есоцєтріа), 
в яких означає «земле-» і складається 
з основи етимологічно неясного імен¬ 
ника "ргі «земля» та сполучного голос¬ 
ного о.— СІС 152; Ргізк І 303; ВоІ5ас^ 
146. 

географія, географ, географічний, ст. 
географіа (1627);—р. болг. географияь 
бр. географія, п. слц. §ео§ґаїіа, ч. ^ео- 
§гаПе, вл. нл. §ео§гаїі]а, м. географи]'а, 
схв. географи]а, слн. ^ео^гаїца; —через 
латинську мову (лат. £ео§гарЬіа) запо¬ 
зичене з грецької; гр. дєсо-^рафЕа «зем- 
леопис, твір з географії; географія» 
є складним словом, утвореним з основ 
іменника «земля» і дієслова -(рафій 
«пишу, вирізую, креслю».— СІС 152; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 53; Фасмер—Труба- 
чев І 402; Преобр. І 229; ’Меізе 424.— 
Див. ще гео-, графіка. 

геодезія, геодезйст, геодезичний, ст. 
геодезиста (XVIII ст.); — р. болг. гео- 
дезия, бр. геадззія, п. ^еосіегіа, ч. £ео- 
сіезіе, слц. ^еосіегіа, м. геодезща, схв. 
геддезща, слн. ^еосІегїіа; — очевидно, 
через середньолатинську мову (слат. 
§еосІезіа, що відбило сгр, вимову -аі- 
як -е-) запозичене з грецької мови; 
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Гр. ^єсобаитіа «геодезія, вимірювання 
землі» є складним словом, утвореним 
з основ іменника ^ «земля» і дієслова 
баіораї «ділю», спорідненого з нвн. 
2еіі «час», свн. гіі, англ. іігпе «тс.» 
(від уявлення про поділ часу), отже, 
первісно «наука про поділ землі».— 
СІС 152; Шанский ЗСРЯ І 4, 54; 51. теуг. 
оЬсусЬ 247; Ргізк І 341—342.— Див. 
ще гео-. 

геологія, геолог, геологічний; — р. 
болг. геология, бр. геологія, п. §ео]о§іа, 
ч. §ео1о§іе, слц. деоіодіа, вл. £еоІо§і]а, 
м. геологща, схв. геолдгща, слн. §ео!о- 
^і]а; — запозичення з німецької мови; 
нім. ОеоІо§іе походить від нлат. §ео1о- 
§іа, утвореного за зразком грецьких 
назв наук типу фі^о-^ю^іа «філологія», 
фнато-Ао^Еа «фізіологія» з гр. 77) «земля» 
і Х0705 «слово, (наукове) пояснення».— 
СІС 144; Шанский ЗСРЯ І 4, 54; Фас- 
мер—Трубачев І 402; 51. \ууг. оЬсусІї 
247.— Див. ще гео-, логіка. 

геометрія, геометр, геометричний, 
ст. геометрій (1627); — р. болг. гео- 
метрия, бр. геамегпрьія, п. слц. деошеї- 
гіа, ч. §еотеІгіе, вл. ^еотеїгца, м. гео- 
метрща, схв. геометрща, слн. §еотеі- 
гї]а; —запозичене з грецької мови, мож¬ 
ливо, через латинське посередництво 
(лат. £еотеігіа); гр. ^єсоретріа «вимірю¬ 
вання землі, геометрія» є складним 
словом, утвореним з основ іменника 
77} «земля» і дієслова рєтрєсо «міряю», 
похідного від рітроу «міра», спорідне¬ 
ного з псл. шега, укр. міра.— СІС 153; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 55; Фасмер—Труба¬ 
чев І 402; Ргізк І 13, 220—221.— Див. 
ще гео-, метр, міра. 

Георгій, ст. Геоіргїй «земледЬлець» 
(1627); — р. Гебргий, бр. Гедргі, др. Ге- 
сргии, слц. Оеог§, болг. Георги, Гьдрги, 
м. ГурЗи, схв. Щрі)е, стел. Георгій; — 
через старослов’янську мову запозичене 
з грецької; гр. Гєо)р7іод походить від 
складного іменника 7ЄШР70Є «землероб», 
утвореного з основ Іменників 773 «земля» 
і Ір70У (<Рєр70у) «справа, праця, ро¬ 
бота», спорідненого з нім. ТІ/егк «справа, 
праця», англ. \гогк «тс.».— Беринда 199; 
Петровский 85; Суперанская 77; Фасмер 
І 402; Илчев 130; Ргізк І 548—549.— 
Див. ще гео-.— Пор. Юрій. 

ІгеоргініяІ (бот.) «жоржина, Бакііа 
уагіаЬіїіз Без!.», [аргінін Л, арґіня Л, 
аргднія, арґонія, вар гін я Л, вергоніяЛ, 
вурґініяМак, ґаргонія Мак, ґеверґіна 
Мак, ґеорґінаМак, ґеорґініяМак, геор- 
гіня Ж, ґерґонія Мак, гіргонія, Прго- 
нія Мак, ґіронія Мак, ергина Мак, єрґй- 
няЖ, ергонія Мак, оргйнія, орґінія Мак, 
орґонія Мак, ордйня Л] «тс.»; — р. геор- 
гйн, георгйна, бр. вяргіня, п. §еог§іпіа, £е- 
ог§іпа, [§іег§опі]а, £ог§опі]а, )ег§іпіа, ог¬ 
ріта], ч. §еог§іпа, Ягіпа, слц. £еог£іпа, 
вл. ]игіпа, болг. гергйна, м. Кургана, 
георгйна, схв. георгйна, 1)ур1)йна, слн. 
£еог§їпа; — можливо, через польську 
мову запозичено з німецької; нім. Сеог- 
£Їпе «жоржина» (з 1801 р.) утворене від 
прізвища російського вченого німець¬ 
кого походження Георгі (Оеогф). — 
Шанский ЗСРЯ І 4, 55—56; Фасмер І 
402 ; І 825; 51. \ууг. оЬсусЬ 247; 
Кіи^е—Міігка 119—120.— Пор. жор¬ 
жина. 

геп1 (вигук на позначення падіння, 
удару), гегеп «тс.», гепати «бити», гспа¬ 
тися «падати», гепнути «ударити», геп¬ 
нутися «упасти; ударитися», [гепднути, 
гегепнути, гергепнути], [гепаї «зад», 
[гепака] «тс.», [гепак] «стусан», гепси 
«побої» (у виразі дати гепсів) В а; — 
р. [геп] (виг.), [гепать, гепнуть] «бити, 
вдарити», п. [Ьер] (виг.), Ьераб «падати; 
гикати», ч. Ьер (виг. про стрибок), слц. 
[ЬереІаИ «тупати», вл. Ьерас «стриба¬ 
ти» (про зайця); — звуконаслідувальне 
утворення, паралельне до гоя; брак 
у більшості слов’янських мов і діалек¬ 
тів схиляє до думки про його порівняно 
пізнє виникнення.— 51а\узкі І 415; 
5сЬизІег-5е^с 275.— Пор. гоп, гуп. 

[геп2] «сильний, але незграбний чо¬ 
ловік Я; вайло, бамбула Ме», [гепа] 
(лайл.) «велика, але незграбна жінка» 
Я, [гергепа] «велика незграбна люди¬ 
на»; — ч. [Ьераї (жарт.) «висока дів¬ 
чина», слц. Ьера (знев.) «дівка», [Ьерізко] 
«дівчисько», [Ьерізсо] «тс.», вл. Ьера 
«коза; придуркувата жінка»; — похід¬ 
не утворення від вигуку геп (дієслів 
гепнути, гергепнути) на позначення 
падіння, удару чорось важкого, звідси 
згодом і людини з важкими, незграб¬ 
ними рухами, ходою; у формі жін. 
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р. можливий також зв’язок із словом 
гепа «зад», теж похідного від вигуку 
геп, звідси й лайливий відтінок; виво¬ 
диться також (МасЬек Е5.ІС 165) від 
нвн. [Ьарре] (Ьерре) «коза».— Див. ще 
геп1. 

[гепсом] «усе разом, цілком» Ва, 
[гапсом Я, гептом Ва] «тс.»; — запози¬ 
чення з турецької мови; тур. Ьерзі 
«все, всі», Ьеріеп «повністю, цілком» 
пов’язані з тур. Ьер «усе, весь, усі»; 
в українській мові додано прислівникове 
закінчення -ом, як у цілком, разом 
і под; звукова форма гапсом, можливо, 
зумовлена впливом нвн. Нарз (у виразі 
тії еіпет Нарз уегзсЬ1іп§еп «зразу 
проковтнути»), що походить від вигуку 
Ьаррз «гам» (К1и§е—Міігка 289). 

[гептатисяі «лаятися»; — п. ГЬерас] 
«лаяти»; — неясне; можливо, пов’язане 
з [геп] «вайло», [гепа] «незграбна жінка» 
і первісно означало «обзивати гепом, 
гепою». 

[гер] (бот.) «яглиця, снитка, Ае^оро- 
біиш рос!а§гагіа Ь.» Ж, Шрошник1 «тс.» 
Мак; — п. §іегг, [§іегз], ст. §іег, §іг, 
£Ігг, ч. [§егоуасупа] «тс.»; — запозичен¬ 
ня з німецької мови; нвн. ОіегзсЬ (свн. 
£ІГЄ5, §ІГ5І:, §егз «тс.») споріднене з гол. 
[§еег(з)], лтс. §агза, лит. §агзуа, §агзаз 
«тс.», псл. *§огхь, укр. горох.— МасЬек 
іт. гозії. 158; К1и£е—Міігка 257.— 
Див. ще горох. 

[геранін] (бот.) «Оегапіиш Ь.», ге¬ 
рань, [героніяМак, граняМак] «тс.»; — 
р. герань, гераний, [ерань, ирань], 
бр. герань, п. §егапіа, §егапіит, [Ьігс]а- 
піа, ігапіа], ч. ^егапіит, §егапіе, болг. 
гераний, схв. геранщ, геранщум, слн. 
£егапі.)а;—через латинське посередни¬ 
цтво (нлат, ^егапіит, класичне лат. 
§егапіоп «тс.») запозичене з грецької 
мови; гр. ^єротоу «тс.» утворене від 
іфалюе «журавель», спорідненого з др. 
жеравь, укр. журавель", свою назву 
рослина дістала через подібність пло¬ 
дів до дзьоба журавля.— СІС 154; Шан- 
ский ЗСРЯ І 4, 58; Фасмер І 402; Ргізк 
І 299; Нейштадт 293.— Див. ще жура¬ 
вель. 

герб1 «емблема роду, міста, країни», 
гербовйк «дворянин з гербом» Ж, гербу- 

ляк «тс.» Ж, гербовник «геральдична 
книга» Ж» ст. гербть (XVI ст.);— р. бр. 
болг. герб, п. ЬегЬ «герб; [спадщина, 
спадкоємець]», [егЬ] «спадщина», ч. егЬ 
«герб», ст. ЬегЬ «тс.», егЬ «тс.; спадко¬ 
ємець», слц. егЬ «герб», заст. ЬегЬ «тс.», 
вл. заст. ЬегЬа «спадкоємець», нл. [егЬ- 
пік] «тс.», м. грб «герб», схв. грб «тс.», 
слн. егЬ «спадкоємець»; — запозичене з 
середньоверхньонімецької мови через 
старочеське і, далі, польське посеред¬ 
ництво; свн. егЬе «спадкоємець», спо¬ 
ріднене з псл. *огЬь, укр. [роб], па-руб- 
ок<па-роб-ок; розвиток значень від¬ 
бувся в старочеській мові: «спадко¬ 
ємець» -*■ «родовий знак спадкоємця, 
шляхетський герб» -*• «герб (взагалі)»; 
там же, можливо, під впливом лат. 
Ьєгєз «спадкоємець» виникла форма 
ЬегЬ.— СІС 154; Акуленко 134; КІсЬ- 
ЬагсМ; 54; Шанский ЗСРЯ І 4, 58; Фас¬ 
мер І 402; Зіа^зкі І 415; МасЬек ЕЗЛС 
138; ЗсЬизІег-Йе^с 276; К1и£е—Міігка 
28—29, 170; Засіп.— Аііг. Нт. 111, 
115, 291—292. — Див. ще роб. 

[герб3] «гордість» ЕЗб. 4; — очевид¬ 
но, похідне утворення від [вербувати] 
«гребувати, гордувати»; можливо, за¬ 
знало семантичного впливу з боку герб 
(геральдичний, як предмет гордощів дво¬ 
рянства).— Див. ще гребати. 

гербарій, гербаризація, гербаризу¬ 
вати; — р. гербарий, бр. гербйрьій, 
п. ЬегЬагг (рідк. ЬегЬагіиш), ч. ЬегЬаг, 
слц. ЬегЬаг, вл. ЬегЬагіз, болг. хербарий, 
м. хербариум, схв. хербйр(й}), хербари- 
Іум, слн. ЬегЬагі]; — очевидно, через 
російське посередництво запозичене з 
латинської мови; лат. ЬегЬагішп, ЬегЬа- 
гіиз (ІіЬег) «гербарій» (букв, «стосовна 
до трав (книга)»), пов’язане з ЬегЬа 
«трава, зілля, рослина», спорідненим 
з нім. Стаз «трава», англ. егазз «тс.».— 
СІС 155; Шанский ЗСРЯ “і 4, 58—59; 
Зіам^кі 1416; Таїсіє—Ноїш. І 639—640. 

[гербата] «чай» (рослина і напій), 
[гарбата] «тс.», [гербатник] «чайник» 
Я, [гербатниця] «чайниця» Я; — бр. 
заст. гарбата; — запозичення з поль¬ 
ської мови; п. ЬегЬаіа, ЬагЬаіа «тс.» є 
складним словом, перша частина якого 
пов’язана з лат. ЬегЬа «трава, зілля». 
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друга — з кит. [1е] «чай»; у польській 
мові, можливо, через гол. ЬегЬа іЬее 
(уап сіег Меиіеп, Мейейееііп^еп сіег Ие- 
Йегі. Акай, уап ХУеНешсНар. АГЙ. Ьеі- 
іегкипйе, ІМіеіше геекз, Й. 5, Ашзіег- 
йагп, 1942, 107—112); можливо, також, 
що друга частина походить від латині¬ 
зованої форми китайського слова іЬеа 
(ШзсЬ іР ЗО, 41; Кагіошсг $Ж) 110; 
Вегп. І 378; Вгііскпег 416).— РісЬЬагйї 
54; Зіахузкі І 416.— Див. ще герба- 

• О рій. 
[гербатка] (бот.) «дивина, коров’як, 

ведмеже вухо, УегЬазсиш ІусІшШз 
Ь.»; — не зовсім ясне; можливо, резуль¬ 
тат видозміни наукової назви вербас- 
кум (лат. уегЬазсиш «тс.»), зближеної 
з [гербата] «чай» (у зв’язку з лікуваль¬ 
ними властивостями коров’яка, з якого 
готують відвар для хворих).— Носаль 
131—133; Вісюліна—Клоков 275, 277. 

[ґербевош] «залізна кочережка» 
ДзАтл І, [гебервош, ґербишХ «тс.» тж; — 
запозичення з угорської мови; уг. §бгЬе 
уа$ (букв, «криве залізо») складається 
з §бгЬе, яке первісно означало, мабуть, 
«горб» і було запозичене, очевидно, 
з південнослов’янських мов (пор. болг. 
гЬрба «горб», схв. грба «тс.»), і уаз 
«залізо». — Дзендзелівський УЛГ 65; 
Доп. УжДУ IV 62; Еігапес І 193—194; 
МІЧТЕЗг І 1087—1088; Вагсгі 98;— Див. 
ще вошолув, горб. 

гербіцид «хімічний засіб для знищен¬ 
ня бур’янів», заст. гербісид «тс.»; — 
р. гербицйд, заст. гербисйд, бр. гербіцид, 
п. ЬегЬісуй, ч. ЬегЬісій, слц. слн. ЬегЬі- 
сїй, болг. хербицйд, схв. хербицид; — 
очевидно, запозичення з німецької або 
французької мови; нім. НегЬігій, фр. 
ЬегЬісійе «тс.» походять від нлат. ЬегЬі- 
сїйа «тс.» (букв, «убивця зілля»), утво¬ 
реного за зразком складних слів типу 
Їгаігісїйа «братовбивця» від основи імен¬ 
ника ЬегЬа «трава, зілля» і основи -сійа, 
пов’язаної з дієсловом саейо «б’ю, ру¬ 
баю, вбиваю», спорідненого з дінд. 
кЬійаІі, зкЬійаіі «рве, штовхає, стис¬ 
кає», вірм. хаіі'еш «колю», швейц.-нім. 
[Ьеіп] «топтати, тіпати коноплі».— СІС 
155; Оаигаі 340; ї^аїйе—Ноїт. І 129; 
Егпоиі—МеіІІеі: 252.— Див. ще герба- 

■ и рш. 

гербувати — див. гребати. 
Гервасій, [Гервазій ВеЛ, Гервас, Гав- 

рас ВеЛ], ст. Гервасїй, Гервась (1398);— 
р. Гервасий, бр. Гервасій, Грауша, 
п. Оегугагу, ч. Оегуазіиз, слц. Оегуаг, 
болг. Гервасий, Гервази(й), м. Герваз(ие), 
Гервасие, схв. Гервазще, слн. Оегуахі], 
стел. ГерЕДсии, Гсрвась; — походить 
від сгр. ГєрРасгюе або слат. Оегуазіиз, 
в основі яких лежить, очевидно, ім’я 
давньогерманського походження Оег- 
\уаз- букв, «той, що володіє списом»; 
перший компонент імені §ег- (<пгерм. 
*§аігаз) «спис» відповідає двн. свн. днн. 
£ег і споріднений з гр. %аХос, «палиця 
пастуха».— Справочник личньїх имен на- 
родов РСФСР, 1979, 397; Сопзіапііпезси 
69; КІи§е—Міігка 248—249. 

[ґерґавка] «горло» Г, Ж; — неясне; 
можливо, пов’язане з слц. [§г§] «шия, 
горло», ч. кгк «тс.», п. кагк «потилиця, 
карк, шия» (звідки укр. карк), укр. 
ікоркоші, горгоші] (пор.). 

[ґергелйця] (ент.) «довгоносик ам¬ 
барний^ Саіапйга §гапагіа» Г, Ж, [ґур- 
гулйця] «гробарик, могильний жук» 
Ж; — запозичення з румунської мови; 
рум. §аг£агі(й, [£йг£йІі(а] «тс.» похо¬ 
дить від болг. гтьгрйца «зерновий хро¬ 
бак», схв. гагрица «черв’як, кліщ» 
(ОІЖМ 330; СДЕЛМ 95) або з латин¬ 
ської мови (ЗсЬисЬагйІ 2ЇРРЬ 26, 586— 
587) чи є афективним утворенням (Сіога- 
пезси 354—355).— УгаЬіе Рошапозіауіса 
14, 145. 

[ґерґель] «гусак великої породи», 
[гергель] «тс.; довгошия людина» Я, 
[герґуль] «гусак, порода гусей; довго¬ 
шия незграбна людина Ва; великий рак 
Дз»; — неясне; можливо, походить від 
тур. £бгек1і «гарний, помітний», [§опік- 
Ш, §6гкШЗ «тс.», похідного від тур. 
£бгек «вигляд; зовнішність», що пов’я¬ 
зане з дієсловом £бгтек «бачити, диви¬ 
тися», і спорідненого з кар. кбргуі$ 

«гарний, вродливий», каз. кбркбіу «тс.» 
та ін.— Радлов II 2, 1253, 1259, 1263, 
1591—1592, 1594, 1597. 

гергепа — див. геп2. 

герготати «кричати (про гусей, інди¬ 
ків), гелготати; говорити незрозумілою 
мовою», [ґерґати\ ЛексПол, ґерґота- 
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ти, герготіти, герготіти, [ґерґета- 
ти, геркотіти] «тс.», гбргіт «крик гу¬ 
сей», ґерґіт, геркотня «тс.», [ґерґо- 
тень] «молодий гусак; буркотун»; — р. 
[горготать], бр. гергетаць; — звукона¬ 
слідувальне утворення, близьке до гелго¬ 
тати, джеркотати (пор.). 

[ґердан] «пов’язка (з бусами) на шиї 
або голові», [ґардан] «тс.» Ко;—п. 
[§іегсіап] «тс.» (з укр.);—запозичення 
з румунської мови; рум. §Ьег(іап «на¬ 
мисто, буси» через болг. гердан «тс.» 
походить від тур. £егбап (§егс!еп) «шия», 
що зводиться до перс. §ег<Іеп «тс.».— 
Болдьірев Тюркизмьі 51—52; УгаЬіе Ко- 
тапозіауіса 14, 145; 51У І 826; БІЖМ 
334; БЕР І 238; Радлов II 2, 1558— 
1559. 

[ґереґаі «дзига, дерев’яне колесо 
в хлоп’ячій грі; вид гри в кості; шаш¬ 
ки»; — запозичення з угорської мови; 
уг. кегек «колесо» пов’язане з прикмет¬ 
ником кегек «круглий»; кінцеве -а, мож¬ 
ливо, зумовлене запозиченням слова 
в присвійній формі кегек-е «його ко¬ 
лесо» з пристосуванням до семантично 
близького дзйга.— МІМТЕЗг II 454—455. 

Гґереґованя] (бот.) «айстра, СаПізіе- 
рЬиз сіііпепзіз ІЧеез. (Азіег)» Мак; — 
неясне; можливо, результат зближення 
якоїсь назви айстри з словом [ґереґа] 
«дзига» за ознакою круглої форми 
квітки. 

[гереза] «лихо, безладдя, сварка, 
розбрат» Ж, [герезня] «тс.» Ж, ст. гереза 
«єресь» (XVI ст.), герезься «тс.» (1616);— 
бр. гарзза «пустун, пустунка, бешкет¬ 
ник, бешкетниця, баламут, баламут¬ 
ка»; — запозичення з польської мови; 
п. [Ьеге2]'а] «скандал, бешкет» є резуль¬ 
татом переносного вживання слова Ье- 
гег^а (заст. Ьегегу]а) «єресь», пов’яза¬ 
ного з гострою релігійною боротьбою 
на Україні, в Польщі й Білорусії 
у XVI—XVII ст.; згодом (XVIII ст.) 
первісне основне значення поступово 
забулося і збереглося лише колишнє 
переносне значення слова.— Зіамгзкі І 
416—417; 5\\ї II 33.— Див. ще єресь. 

[ґерелйця] «галасливий натовп» Ж, 
[ґирилйця] «юрба, зграя Па, Ме; група, 
гурт дівчат, хлопців, людей взагалі 
Мо», [гирилиця] «ряд, низка»; — запози¬ 

чення з східнороманських мов; рум. 
Ьег§Ье1їе (молд. хергелйе) «табун» (зменш. 
Ьег§Ье1і]:а, хергелйцз) походить від тур. 
Ьег§еІе «табун диких коней, ослів і ін.; 
дикий кінь, осел і ін.; невихований; 
(усякий) набрід», яке зводиться до перс. 
харгалле «табун ослів», утвореного з 
іменників хар «осел» і галле «стадо, 
табун».— Мельничук Молд. зл. 166; 
СДЕЛМ 470; ОІЖМ 359; БокоізсЬ 65. 

[ґеренда] «опорна балка, переклади¬ 
на» ВеУг; — запозичення з угорської 
мови; уг. §егепс1а «колода, балка» по¬ 
ходить з якоїсь слов’янської мови (пор. 
псл. §г§с1а, укр. [гряда] «колода, жер¬ 
дина»).— Верхратський ЗНТШ 1899 IV 
212; Кпіегза 191—192; МІЧТЕЗг І 1050— 
1051; Вагсгі 94.— Див. ще гряда2. 

Ігеринґ] «оселедець» ВеУг, [гаренг, 
гарінг, герйнг] «тс.» ВеНЗн;— п. [Ьагу- 
пек], ч. Пзегупк, Ьегіпк, Ьегіпек], слц. 
Ьагіп§ «солоний оселедець», болг. хе- 
ринг, херинга, схв. харйнга; — запози¬ 
чення з німецької мови; нвн. Негіп§ 
«оселедець» споріднене з дангл. ЬШгіп§, 
англ. Ьеггіп£«тс.».— Юи§е—Міігка 304. 

[ґерлак] «вівця, що зачахла від 
хвороби»; — запозичення з польської 
мови; п. [§іег!ак] «лоша», ]аг!ак «одно¬ 
річне ягня» походить від нім. ,ІаІіг1іп£ 
«однорічна свійська тварина», пов’яза¬ 
ного з ЗаЬг «рік», спорідненим з псл. 
]агь «весна», укр. яр «тс.; ярина».— 51У 
II 136; К1и§е—Міігка 330.— Див. ще 
яр1. 

[герля] «свійська свиня, 5из зсгоіа 
ботезіісиз» ВеНЗн, [герла] «тс.» 
ВеНЗн; — не зовсім ясне; можливо, по¬ 
ходить від п. [§іега] «свиня» (особливо 
про велику або стару), пов’язаного, 
очевидно, з п. [§іга], §іега «велика не¬ 
зграбна нога; нога тварини».— 51а\узкі 
І 280. 

Герман, ст. Германа (род. в. одн.) 
(1484), Герман (1596), Герман'Ь... [лат.: 
Германусь: німец, рддньїй] (1627); — 
р. бр. болг. м. Герман, п. ч. Оегшап, 
схв. Герман, слн. Оегшап, стел. Герг,- 
лійц-ь; — через посередництво старосло¬ 
в’янської мови запозичено з грецької; 
гр. Геррссубд походить від лат. Оегша- 
пиз, утвореного від прикметника £егта- 
пиз «рідний, єдинокровний», похідного 
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від §егтеп (<*§еп-теп) «зародок, па¬ 
гін, гілка», спорідненого з дінд. ]апіша, 
}апта «народження, рід, походження»; 
слід відрізняти від омонімічного Гер¬ 
ман, що відповідає р. Германн, п. слц. 
Негшап, ч. Негшап, болг. Херман, слн. 
Негшап, яке походить від нвн. Негшапп, 
що продовжує двн. Негішап «Нагішап) 
«військова людина, войовник», утворене 
з основ іменників Ьагі, Ьегі «(вороже) 
військо (<загін воїнів)» (нвн. Неег 
«військо»), спорідненого з лит. каге 
«війна», ст. кагІ5«тс.», і шап (нвн. Мапп) 
«чоловік, людина», спорідненого з дінд. 
тапи(з)- «людина, чоловік», псл. т$2ь, 
укр. муж.— Беринда 199; Фасмер І 
403, II 670—671; Петровский 86; Супе- 
ранская 77; Раиі К1. УпЬ. 36; Кіи§е— 
Міігка 296, 457—458; Таїсіє—Ноїш. 
І 594—595. 

германець, ст. герман (XVII ст.); — 
р. бр. болг. германец, п. Оегшапіп, ч. 
слц. Оегтап, вл. нл. Оегтап, м. Герма- 
нец «німець», схв. Герман, Германин, 
слн. Оегтап; — походить від лат. Оег- 
тапиз «германець», нез’ясованого, — 
очевидно, кельтського,— походження; 
пов’язується з кімр. £агт «кричати, 
галасувати», дірл. §аігт «тс.» (Кіеіп 
652), іє. *егтапа «високий, повний» 
(ЗсІтеіг РВгВ 47, 473—474) та ін.— 
Таїсіє—Ноїш. І 594. 

германій (хімічний елемент); — р. 
болг. германий, бр. германій, п. §егтап, 
ч. вл. £егтапіит, слц. £егтапіит, схв. 
германщ, гермйнщум, слн. £егтапі]‘;— 
засвоєна наукова назва нлат. §егта- 
піит, утворена німецьким дослідником 
Вінклером в 1886 р.від лат. Оегшапіа 
«Німеччина», пов’язаного з Оегтапиз 
«германець».— Волков 72; Фигуров- 
ский 65—66; Шанский ЗСРЯ І 4, 59; 
51. мгуг. оЬсусЬ 249; Кіеіп 652.— Див. 
ще германець. 

герой, [ирой] Ж, героїзація, героїзм, 

героїка, героїня, геройство, героїчний, 
героїзувати, геройствувати, ст. героина 
(XVII ст.); — р. герой, заст. ирой, бр. 
болг. герой, п. рідк. Ьегоз, ч. заст. Ьегоі 
(рідк. Ьегоз),. слц. заст. Ьего] (рідк. Ье¬ 
гоз), м. херо\, схв. херб}, слн. Ьего]; — 
запозичення з німецької або францу¬ 
зької мови; нім. Негое, фр. Ьегоз «герой» 
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зводяться, як запозичення, до лат. Ьегоз 
«тс.», що походить від гр. тірсое «вождь, 
воїн, герой», спорідненого з лат. зегуо 
«стережу, бережу, охороняю»; форма 
ирой відбиває середньо- і новогрецьку 
вимову слова (т]— і) і свідчить про те, 
що це слово раніше було запозичене 
безпосередньо з грецької мови.— СІС 
156; Драпова ЗИРЯ VI 5—6; Шанский 
ЗСРЯ І 4, 62; Фасмер І 403; Ваигаї 
388; Ргізк І 644—645. 

[гертйка] «туберкульоз, сухоти» 
ВеУг, [гиртйка] «тс.» ВеУг; — п. рідк. 
Ьекіука «злоякісна пропасниця», ч. слц. 
Ьекіік «хворий на туберкульоз», болг. 
охтика «туберкульоз легень», м. розм. 
офтика «сухоти, туберкульоз», схв. 
і'ектика «туберкульоз», слн. ]еііка «су¬ 
хоти»; — видозмінене запозичення з ла¬ 
тинської мови; лат. (ІеЬгіз) Ьесііса «зло¬ 
якісна пропасниця» є напівкалькою гр. 
ехтіхб? (лвретое) «тс.»; лат. Ьесііса, 
гр. єктіхос; (чол. р.), єхтік^ (жін. р.) 
«властивий чомусь; (субстантивований 
прикметник) злоякісна пропасниця» по¬ 
ходить від іменника є£іе «володіння; 
властивість, якість», утвореного від діє¬ 
слова єхсо «володіти, мати; тримати, 
нести», спорідненого з дінд. заЬаз- 
«міць, сила, перемога», ав. ЬагаЬ- «тс.», 
гот. зщіз «перемога», нвн. 5іЄ£ «тс.».— 
Верхратський ЗНТШ 1899 IV 209; $\У 
І 875, II 27; Ргізк І 477, 602-^604. 

керувати] «вимагати, правити (ці¬ 
ну)», [вирувати] «тс.»; — результат ви¬ 
дозміни форми [гарувати] «тс.» під впли¬ 
вом дієслова [ґерувати] «керувати, пра¬ 
вити (возом, кіньми)». — Див. ще гару¬ 
вати. 

[герун] «віл з короткими тупими ро¬ 
гами; глечик з відбитим верхом», [гирун] 
«глечик з надбитим або низьким горлом» 
Ва, [гир^нчик, гирюнчик, горунчик, го- 
рюнчик] «тс.» Ва, [гйрка] «глечик з над¬ 
битим горлом»; — очевидно, пов’язане 
з [гирун] «коротко обстрижена людина», 
похідним від [гиря] «тс.».— Див. ще 
гйра1. 

[герці] «два тижні після великодня 
і після різдва, коли нЬма посту» ВеУг;— 
не зовсім ясне; очевидно, наслідок роз¬ 
витку переносного значення укр. герць 
«окрема сутичка перед боєм, поєдинок, 
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двобій» у пізніше «буйна весела забава» 
з дальшою спеціалізацією стосовно ве¬ 
ликодніх і різдвяних свят; на можли¬ 
вість такого розвитку вказують пов’язані 
з герць давніші форми гарц-ь «окрема су¬ 
тичка перед боєм» (XVII ст.), гарцівник 
«наїзник; пустун; танцівник», гарців¬ 
ниця «пустунка; танцівниця», гарцювати 
«скакати на коні; бігати, скакати; пус¬ 
тувати; танцювати»; не виключена також 
можливість впливу з боку словацької 
або польської мови: пор. слц. заст. 
Ьагс «бій, битва, боротьба; буйна, весе¬ 
ла забава», п. Ьагс (іст.) «сутичка (верш¬ 
ників перед боєм)», Ьагсе «пустощі, ви¬ 
творяння».— Див.ще герць.— Пор. гар¬ 
цювати. 

герць «окрема сутичка перед боєм, 
поєдинок, двобій», [герець] «тс.», [герц] 
«тс.; відвага» Ж, [герцувати] «вести 
герць» Ж, [герцовнйк1 «учасник герцю 
Ж; завзятець Я», ст. герц «окрема су¬ 
тичка перед боєм; двобій», герець «тс.» 
(XVII ст.), гарць «двобій (XVI ст.); 
окрема сутичка перед боєм (XVII 
ст.)»; — запозичення з старопольської 
мови; п. ст. рідк. Ьегс «окрема сутичка 
перед боєм», тотожне з Ьагс «тс.», пов’я¬ 
заним з Ьагсо\уас «гарцювати; (ст.) би¬ 
тися на поєдинку перед військом»; укр. 
герц(ь) зам. гарц, можливо, є резуль¬ 
татом зближення із словом грати (пор. 
вираз конем грати); менш переконливі 
інші тлумачення: виведення від уг. Ьагс 
«боротьба, бій», пов’язаного з Ьагсої 
«боротися, воювати, битися» (Вгйскпег 
168—169; МасЬек Е5ЛС 161), від псл. 
*Іь§гьсь (укр. грець), сумнівне з фоне¬ 
тичного й словотворчо-семантичного по¬ 
гляду (51а\Узкі І 403—404), від ч. ст. 
Ьагс «окрема сутичка перед боєм», що 
помилково розглядається як похідне 
від Ьагсіег «добрий вершник» і, далі, 
від іт. агсіеге «лучник» (Кіесгкомзкі 5іи- 
(ііа зіагороізкіе 1928, 227—230), від 
свн. Ьагг (виг.) «сюди» (Вегп. І 377).— 
Потебня РФВ 4, 152; Сгагпескі 51. 2 Пі. 
10, 35—41.— Див. ще гарцювати. 

[ґерчі «опух, пухлина» ВеУг; — за¬ 
позичення з угорської мови; уг. £бгсз 
«вузол (на мотузку); (бот.) вузол, сук; 
(мед.) корч, спазм» походить із слов’ян¬ 
ських мов, найімовірніше, сербохорват¬ 

ської, словенської або словацької; пор. 
схв. грч «корч, спазм», болг. грьч «тс.», 
слн. §гса «сук; вузол; глек», ч. діал. 
слц. Ьгса «гуля; сук», не цілком ясного 
походження, можливо, пов’язані з псл. 
*к'ьгсь «пень, кущ», укр. корч.— Верх- 
ратський ЗНТШ 1899 IV 212; МІЧТЕЗг 
І 1088—1089; Вагсгі 98; Кпіегза 202; 
МасЬек Е5ЛС 183; БЕР І 304.— Пор. 
корч. 

[ґершенйця] «гусениця, Егиса» 
ВеНЗн; — неясне; можливо, результат 
видозміни п. §^зіепіса «гусениця», ви¬ 
кликаної зближенням з назвою рослини 
ґер (п. §ІЄГ52) (пор. П. І£ІЄГ52Цп] «ПІЄр- 
шень» зам. 52ЄГ52ЄП, що, ймовірно, ви¬ 
никло через таке саме зближення).— 
8\У І 812, 826, 827.— Див. ще ґер, гусе¬ 
ниця. 

[герштикатися] «дражнитися; битися, 
вовтузитися» Ж, Ігерцикатися, гершка- 
тися] «тс.» Ж; — очевидно, результат 
контамінації дієслів гйркатися «спере¬ 
чатися, сваритися, лаятися» і 1штйґати1 
«колоти, шпигати, штовхати».—Див. ще 
гиркати, штйґати.— Пор. гендрйґатися. 

[ґестка] «верхня відрізна частина 
сорочки, плаття (до рівня грудей)» Ме, 
[гастка] «шкіряна підкладка для надан¬ 
ня одягові бажаної форми» ВеБ; — бр. 
гестка «верхня частина сорочки, плат¬ 
тя»; — очевидно, результат видозміни 
п. ^езіка «жилет», яке походить від 
нім. \\їезіе «тс.», що через посередни¬ 
цтво фр. уезіе «куртка», іт. уезіе «тс.» 
зводиться до лат. уезііз «одяг», спорід¬ 
неного з дінд. уазіга- «тс.»; заміна \у- 
початковим можливо, викликана вто¬ 
ринним зближенням, з п. (ст. і діал.) 
£ІЄ2Іко «сорочка», зменш. ВІД §2ІО, 
§іе2Іо, спорідненого з ч. ст. кгіо, кигіо 
«одяг», нл. 2§1о «Сорочка».— Вгйскпег 
430; 51а\узкі І 388; К1и§е—Міігка 857; 
Баигаі 748—749; \\їаІде—НоНп. II 
775—776. 

[гесюге] (вигук, яким лякають пта¬ 
хів) Ж; — складне утворення з вигуку 
Ігись (гесь)], яким відганяють птахів, 
що виступає в формі гесю (очевидно, 
під впливом вигуків типу базю-базю) 
і вигуку ге, що тут, можливо, є непов¬ 
ним повторенням гесь.— Див. ще ге, 
гись. 
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[гесь] «сюди» ВеБ; — складне утво¬ 
рення з вказівної частки ге (тієї самої, 
що і в словах гев, гей2, ген) та займен¬ 
ника се в формі с. р. одн. (від сей).— 
Див. ще ге1, гев, геде, ген2, геть, сей.— 
Пор. ось. 

ігетажі «той, хто керує кермом на 
задньому плоті сплавного лісу (якщо 
плоти з’єднано в одну дарабу)» Шух, 
[гетазь] «тс.»; — очевидно, запозичення 
з угорської мови; уг. каДаз «спонукан¬ 
ня, перегін, їзда» пов’язане з дієсловом 
ЬаД «гнати».— Див. ще гай дай. 

[гетазь] «робітник-підмайстер, що 
працює при розпилюванні дощок» Ж, 
Ігетаж] «тс.» Шух; — результат видо¬ 
зміни форми [гіцаш] «головний пиляр» 
під впливом слова [гетазь] «стерновий 
на задньому плоті сплавного лісу».— 
Див. ще гіцаш.— Пор. гетаж. 

гетра (мн. гетри) «теплий одяг поверх 
взуття від ступні до коліна; гамаші», 
[гетри) «старовинні чобітки з куцими 
халявками; велике, безладне взуття» 
Ва; — р. бр. гетрьі, п. £еігу, болг. 
гетри; — запозичення з французької 
мови; фр. £и§іге «гетра, гамаша» ети¬ 
мологічно неясне.— СІС 158; Шанский 
ЗСРЯ І 4, 65; Фасмер І 403; Баигаі; 
378. 

геть «на значну відстань; зовсім», 
[гет] Ж, Ме, гетьте, геть-то; — р.[зт] 
«тут, ось тут», [зтто] «тс.», п. ке! «там, 
дуже далеко», ст. кеіе «ген, от», слц. 
[кеі] «геть», [кеі’, ЬесІ, кеі’ка] «тс.» 
(з укр.); — складне утворення з вказів¬ 
ної частки ге (тієї самої, що і в словах 
гев, гей2, ген2, гесь) та певних форм вка¬ 
зівного займенника то, той, які за¬ 
знали редукції.— 81а\узкі І 418; Маскек 
Е8.ІС8 129.— Див. ще ге1, той.— Пор. 
гев, геде, гей,2 ген2. 

[гетька] «конячка, шкапа, селянський 
кінь»; — п. [кеіка] «шкапа»; — очевид¬ 
но, похідне від [гетта], вигуку, яким 
завертають коня направо; менш віро¬ 
гідне пов’язання (Вшскпег 171) з іт. 
еііе «дрібниця, ніщо, дуже мало», що 
походить від пізньолат. кеііа «річ ма¬ 
лої ваги».— 81а\узкі 1418. 

гетьман, [гатьман Ж, гетман ЖЗ, 
гетьманат, гетьманство, гетьманич Ж, 
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гетьманець, гетьманйха, гетьманша, 
[гетьманія] «гетьманування» Ж, геть¬ 
манщина, гетьманувати, ст. гетманг 
(XV ст.); — р. бр. гетман, п. кеітап, 
рідк. еітап, ст. ЬеДтап, ке\УІтап, 
кегітап, ч. заст. ке]ітап «капітан; 
головнокомандувач; староста», ст. Ьа]і- 
шап, куїтап, Ьа)р(1)шап, каир(1)тап, 
ка(и)ітап, Мітап, слц. заст. ка^тап 
«капітан; вартівник», вл. кеДтап «капі- 
іап; староста», нл. кеДтап «началь¬ 
ник»; — через польську мову запози¬ 
чене з середньоверхньонімецької; свн. 
коиЬеітап, Ьеирітап «командир, ко¬ 
мандувач» (нвн. Наирітапп «капітан») 
є складним словом, утвореним з коиЬеІ, 
кеирі «голова» (нвн. Наирі «тс.»), спо¬ 
рідненого з лат. сариі «тс.», і тап «чо¬ 
ловік, людина» (нвн. Мапп), спорідне¬ 
ного з дінд. тапиз- «тс.», псл. шргь, 
укр. муж; п. -е- (в кеітап) указує на 
східносередньоиімецький діалект, де 
свн. ои дає е, як на безпосереднє дже¬ 
рело запозичення; твердження про зв’я¬ 
зок з отаман (Горяев 1892, 2; Вегп. 
І 378) безпідставне.— Москаленко УІЛ 
21; Шелудько 27; Шанский ЗСРЯ 1 4, 
64—65; Фасмер І 403; Зіамгекі І 419; 
К1и§є—Мііхка 293, 459.— Див. ще муж. 

[ґеф] «ополоник» Ж; — очевидно, по¬ 
ходить від тур. кеїде (керде) «ківш, чер¬ 
пак; ополоник, сачок» (з перс, кафча 
«тс.»); в українських (пд.-зах.) говірках 
слово втратило кінцеве -че в зв’язку 
із сприйняттям його як зменшувального 
суфікса -на (-чє), як у курча, [курне].— 
Радлов II 1189. 

[гец] (у виразі підвести під геца 
«ошукати, обдурити») Ж; — п. рідк., 
ст. кес «місце для цькування», кеса 
«смішний випадок, видовисько», ч. розм. 
кес «забава, розвага», слц. кес «жарт, 
дотеп, щось смішне»; — очевидно, через 
польську або словацьку мову запози¬ 
чено з німецької; кім. (бав.-австрійськ.) 
[Неіг] «жарт, голосні веселощі, пусто¬ 
щі» пов’язане з Неіхе «цькування; юрба, 
натовп, зграя (собак);, жвавість; жарт», 
спорідненим з Нар «ненависть», англ. 
каіе, кімр. брет. саз, сірл. саіз «тс.», 
ав. засіга- «страждання», гр. «тур¬ 
бота»; розвиток значення від «нена¬ 
висть, цькування» до «жарт» у німець- 
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кій мові відбувався, очевидно, через 
значення «цькування (як мисливська 
розвага)»; в українській мові спочатку 
могло розвинутись значення «поставити 
когось у смішне становище, одуривши», 
пізніше «обдурити».— Шелудько 27; 
Зіачузкі І 413; К1и£е— Міігка 292, 305— 
306 — Пор. гаць-го-га, гець, гицель. 

[геца] (вигук, яким биків завертають 
направо) ВеЗа, [геці] (вигук, яким во¬ 
лів завертають наліво чи направо) 
ВеБ; —можливо, складне утворення 
з вигуку ге, яким підганяють худобу, 

• і вигуку цабе, яким биків завертають 
направо, що скоротився в ца, або ре¬ 
зультат контамінації вигуків [гетта] 
і цабе «тс.».— Пор. гаття, цабе. 

[гець1] (виг.) «скік, гоп» (при стриб¬ 
ках, танцях), гепати «підстрибувати»;— 
звуконаслідувальне утворення, пара¬ 
лельне до гиц, гоц, гуц (пор.). 

[гець2] (вигук, яким нацьковують 
собак); — очевидно, походить від нім. 
НеІ2(е), 1-ої ос. одн. наказового способу 
від Ьеігеп «цькувати».— Див. ще гец.— 
Пор. гаць-го-га. 

ґешефт; — р. болг. гешефт, бр. ге- 
ихзфт, п: £Є52ей, ч. слц. розм. кзеЙ;— 
запозичення з німецької мови; нім. 
СезсЬаїі «справа, торгова угода (опера¬ 
ція)» пов’язане з дієсловом зсЬаНеп 
«творити», спорідненим з лит. зкбЬіі 
«видовбувати», укр. скоблйти.— Шан- 
ский ЗСРЯ І 4, 65; Кораіігізкі 356; 
К1и§е—Міігка 251, 631—632.— Див. ще 
скобель1. 

ҐЗИ, ҐЗИК, ҐЗЙТИСЯ — див. ґедзь. 
[ґзимс] «карниз» Ж, ст. гзимс «тс.» 

(XVIII ст.); — р. [гзьімзі, бр. розм. 
гзимс, п. £2утз, £2етз «тс.»; — через 
польське посередництво запозичене з ні¬ 
мецької мови; нвн. Оезїтз «тс.» є збір¬ 
ною формою від 5ішз «тс.» (двн. зігпіг- 
(зіеіп) «капітель»), що походить від лат. 
5їтаіиз «плосковідтиснутий» (про форму 
верхньої частини колони), утвореного 
від зітиз «плосконосий», що зводиться 
як запозичення до гр. аїрбд «кирпатий; 
увігнутий», можливо, спорідненого з 
свн. зиїтеп «хитатися; ширяти», дісл. 
зуїта «ширяти; ходити хитаючись; не¬ 
притомніти».— Тимч. 522; Юи§е—Мііг¬ 

ка 709; \¥а1сіе—Ноіпз. II 541; Ргізк II 
707—708. 

[ґзунс] «глузд»; — неясне; можливо, 
запозичено з мови ідиш; пор. свн. £е- 
зиппеп (нвн. £езоппеп), дієприкм. мин. 
ч. від дієслова зіппеп «міркувати, ду¬ 
мати». 

ґйба, ґїба — див. ґеба. 

[гибати] «бгати, місити» Ж, ЛексПол, 
[гбати] «тс.» Ж, [гибкйй] «гнучкий» Ж, 
[гибчастий] «тс.» Ж» [нагиб] «згин, ви¬ 
гин» Ж; — р. (вьі-)гибать, бр. (на-)гі- 
баць, др. гьібатися «рухатися, воруши¬ 
тися», п. (ст., діал.) £іЬас «згинати, ру¬ 
хати», ч. ЬуЬаіі «рухати», слц. ЬуЬаі?, 
вл. ЬіЬас, нл.^ §іЬаз «тс.», м. гиба «тор¬ 
кається», схв. гйбати «рухати, хитати», 
слн. §{Ьа1і «рухати», стел. (пргЬ-)гьівлти 
«згинати»;—псл. £уЬа!і (£уЬа]9, ^уЬір), 
форма ітератива від дієслова *§ьЬпд!і 
(укр. гнути), як бусйаіі від бксйп^іі 
(укр. дихати, тхнути <*дгхнути); — 
споріднене з лтс. §ЗЬа1іе$ «нагинатися, 
схилятися» (з тим самим вокалізмом).— 
Фасмер І 404; ЗІалмзкі І 274—275; Вегп. 
І 373; Тгаиітапп 100; Вй£а КР І 442.— 
Див. ще гнути. — Пор. гйбіти, губити. 

[гйбіти] «страждати; пропадати; хи¬ 
ріти, хворіти», гинути, [гйбнути] «ги¬ 
нути» Ж. гибель, [гйблий] «непридатний, 
поганий», загибати, [загйб, загйба], за¬ 
гибель, [загйбок] «загибель», загйн, Іза- 
гйбно] «згубно», [нагйбнутися] «натер¬ 
пітися», погибель; — р. гйбнуть, [ги¬ 
нуть], бр. гібець «нидіти», гінуць «гину¬ 
ти», п. еіпдб, ч. Ьупоиіі, слц. Ьупй£, 
вл. Ьіпус, нл. £іпиз, болг. гйбна, гйна, 
м. гине, схв. гинути, слн. £Іпі1і, стел. 
гьібдти; — псл. £уЬаіі (§уЬеіі), *£уЬпдіі, 
пов’язане з §иЬі1і «губити», *§т>Ьпд1Г 
«гнути»; — значення розвинулось від 
первісного «схилятися, згинатися від 
слабості, старості» до «гинути»; відо¬ 
кремлення £уЬ- «гинути» від етимоло¬ 
гічно тотожного £уЬ- «гнути» (МікІ. Е\\^ 
82; ВеггепЬег^ег ВВ 4, 352; МасЬек 
Е5ЛС 193) непереконливе; сумнівні та¬ 
кож порівняння з Ісл. кора «віднімати, 
здирати» (2ирііга ОО 149) і з сперс. 
]ишЬіпїіаг «губитель» (5ске11е1о\УІІ2 
\\;2КМ 34, 225).—Шанский ЗСРЯ І 
4, 67; Фасмер І 404; Зіаи^кі І 280; 
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НоІиЬ—Кор. 137; БЕР І 239—240; Зкок 
І 576—577; Вегіа] Е55Л І 142—143; 
ЗССЯ 7, 216—219; Вегп. І 373—374; 
2иЬаіу 51. а сі. І 232—233.— Див. ще 
гибати, гнути.— Пор. губити. 

[гибляк] «ліс-кругляк» Ж; — резуль¬ 
тат видозміни деетимологізованої форми 
[вібляк] «тс.; кругла колода», утвореної 
від прикметника [віблий (облий)] «круг¬ 
лий, циліндричний», під впливом слів 
* гибати «гнути», [гибкйй] «гнучкий» і 
под.; пор. семантично близьке гибчас- 
тий коровай «округлий коровай» Ж-— 
Див. ще віблий. 

[гйвкати] «кричати» (про сову); — 
звуконаслідувальне утворення, пара¬ 
лельне до [хйвкати] «тс.» (пор.). 

[ґивтати] «ковтати», [ґивт] «ков¬ 
ток»; — діалектний відповідник літера¬ 
турного ковтати з початковим ґ на 
місці к як у ґила «кила», ґйґа «кика» 
і под.; звукосполучення -ив- відбиває 
колишнє ненаголошене ], як у [сивзаі 
«сльоза»; може розглядатись і як видо¬ 
зміна п. §1 уіас «глитати».— ЗІамгакі І 
297, II 274.— Див. ще глитати, ков¬ 
тати. 

[ґйґа] «м’ясо; уиіуа» Я, 1ґйґавка] 
«репіз» Я; — результат видозміни фор¬ 
ми кйка (дит.) «м’ясо» з одзвінченням 
к, яке тут, можливо, слід пов’язувати 
з афективно-емоційним забарвленням 
слова, характерним для ряду україн¬ 
ських народно-розмовних слів з ґ (пор. 
ґаву ля, ґиґнути, ґ'ила, ґолобати).— 
Див. ще кйка. 

ги-гй (вигук, що імітує звук сміху, 
плачу, кінського іржання), [вігі] «тс.», 
гигикати «сміятися», гиготати, гиго¬ 
тіти «іржати», [гігікати] «реготати» Я, 
[гіготіти3 «тс.» Я, [гіготати] «іржа¬ 
ти»; — бр. гігікаць «сміятися; іржати 
(про коней)», п. [Ьі Ьа] (імітація сміху), 
ч. ЬіЬі «тс.», ЬуЬу (імітація іржання), 
слц. ЬіЬі (імітація сміху), вл. Ні, нл. 
НіНі «тс.»; — звуконаслідувальне утво¬ 
рення; розвинулося вторинно лише в 
тих слов’янських мовах, де як окрема 
фонема або її варіант виникло фрика¬ 
тивне (фарингальне) г.— Пор. хі-хї. 

[ґиґла] «голка» Ж; — не зовсім ясне; 
можливо, утворене від п. І£Іа «голка» 

з початковим ґ асимілятивного харак¬ 
теру (під впливом наступного г) або 
за аналогією до зменш, п. ст. £Ісіса і з 
наголосом, перенесеним під впливом укр. 
[игла].— Див. ще голка. 

[ґйґнути] «умерти; здохнути; [кину¬ 
ти на землю]», [ґеґнути] «померти; 
здохнути» (Ме); — очевидно, результат 
видозміни первіснішої звукової форми 
[кйкнути] «тс.» (пор. інші випадки того 
ж типу, кйка — [ґйґа] «м’ясо», кила — 
[ґила]).— Див. ще кйкнути. 

гид «нечисть, бруд; мерзотник; [оги¬ 
да]», гидь «тс.», [гидот] «мерзотник» Я, . 
гидота, [гйжа] «гидота», гидкйй, гидлй- 
вий, [гйдний, гйдостний Ж> гидючий], 
гйдйти, [гйдіти], [гидкувати] «гидува¬ 
ти» Ж, [гйднути], гидувати, [гйдшати], 
[негидь] «огидне» Ж, огйда, огйдник, 
огйдлйвий, огидний; — р. [гид] «гад», 
[гйдить], бр. гідзіць «викликати від¬ 
разу; нудити», п. ст. £іс! «огида; огидна 
людина», [§І2СІ] «огида», [&іійгіс] «бруд¬ 
нити; соромити», ч. ЬугсІііі «чорнити, 
псувати», ст. Ьугсі «бридкість», [Ьугсіа] 
«огида», слц. Ьусі «свійська птиця; [па¬ 
разити (воші, блохи, блощиці)]», вл. 
Ьісігіс «відчувати відразу, ненавидіти», 
Ьісіа «ненависть», болг. гйздя «прикра¬ 
шаю, оздоблюю», гйзда «красуня; ко¬ 
кетка; модниця», м. гизди «оздоблює, 
прикрашає», схв. гйздати «прикрашати, 
добре одягати», гйзда «окраса, оздоба; 
пиха; модниця», слн. £Ігс1ау «дженджу¬ 
ристий, такий, що любить добре одяга¬ 
тися»; — псл. £убь (§ус1а?), £ус1Ш з па¬ 
ралельними формами яугііь, £угс1а, з тим 
самим коренем, що й у псл. §ас!ь (укр. 
гад); іє. *£-0с1Ь-/*§їб(и)с1Ь-, де -<1Ь-,— 
можливо, лише детермінант; у такому 
разі споріднене з дінд. £ПІЬа- «кал» 
(з тим самим вокалізмом); первісне зна¬ 
чення іменника — «те, що викликає від¬ 
разу, огиду», звідки первісне значення 
дієслова «викликати відразу, огиду», 
«гидувати»; протилежне значення в пів¬ 
деннослов’янських мовах розвинулося, 
можливо, як наслідок табуїстичного 
вживання відповідних слів,— щоб не 
зурочити; «робити гидким» зам. «при¬ 
крашати, робити привабливим», «гидо¬ 
та» зам. «окраса, оздоба» І под.— 
Дзендзелівський УЗЛП 39—40; Моска- 
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ленко УІЛ ЗІ; Фасмер І 405; Супрун 
Веснік БДУ 1969/2, 68—69; Зіашзкі І 
276; Зкок І 542—543; ЗССЯ 7,220; Вегп. 
І 374; Опсігиз. 51. ЧУогізі. 130—131; 
Реіегззоп В$1. ’ІУогізЕ 66; Рокоту 483— 
484.— Пор. гад, 

гиджга (вигук, яким нацьковують 
собак), [геджа, гєйджа Я, гидж Мо, 
гиджа Мо, гийджа Па, гича Мо, гбйджа 
Дз, Ме, гойджя Мо, гойжа Ме, гудж Мо, 
гуджа Г, Ж» гуджга, гудж я Мо, гужа, 
гунджя Дз, гуч Мо, гучжа, ужа-ужа ЛІ 
«тс.»; — п. ЬуДіа, Ьи2Ьа, Ьиг, Ьигіа, 
Ьигіи, Ьиг, ЬигіаЬа, ЬигЬа, ЬаігеЬа, 
игіе, вл. нл. Ьиз «тс.», ч. Ьизкаіі «цьку¬ 
вати»; — неясне; вважається первісним 
вигуком, як і нвн. [Ьизз, Ьизза] «тс.».— 
5Іа\узкі І 441. 

[ґидза] «сила-силенна; гаман, калит¬ 
ка; наріст, гуля, пухлина» Я, [гизда] 
«кількість; гаман, калитка» Я; — ре¬ 
зультат видозміни форми \киса] «мішок, 
гаманець, гаман», можливо, в формі 
[кица] (пор. гацати зам. гасати) з 
одзвінченням приголосних.— Див. ще 
киса. 

[ґидзила] (згруб.) «репіз» Ме; — не 
зовсім ясне; може бути пов’язане з 
[ґбдзло] «укушене гедзем місце» або вва¬ 
жатися результатом афективної видо¬ 
зміни форми [Уила] «тс.» (пор.). 

[гидомйр] «гидка, огидна людина»; — 
складне слово, утворене з основ дієслова 
гидувати і іменника мир «народ, люди», 
отже, букв, «той, ким гидують люди».— 
Див. ще гид, мир.— Пор. ГИДОСВ1ТНИЙ. 

[гидосвїтний] «гидкий, гидотний»; — 
очевидно, похідне утворення від не від¬ 
битого словниками складного іменника 
*гидосвїт, утвореного з основ дієслова 
гидувати і іменника світ як синоніма 
слова мир «народ, люди», тобто «той, 
ким гидують люди».— Див. ще гид, 
світ.— Пор. гидомйр. 

[гижавка] (бот.) «кропива жалка, 
ІМіса агепз Б.» Мак; — очевидно, ре¬ 
зультат метатези форми [жигавка] 
«тс.».— Див. ще жигалка. 

[гйжкй] «холодець із свинячих ні¬ 
жок, ніжки в холодці», [гйшкйІ «тс.», 
[гйшель] «гомілкова кістка; голінка»;— 
п. £іга (ст.) «свячена вербова гілка; 
м’ясо біля ребер (переважно свиняче); 

гомілкова кістка, її кінець; [частина 
ноги тварини; холодець з волових ніг; 
свячений жир]», ч. Ьугсіе «зад, гузка», 
ст. Ьуге (Ь^гсіе) «стегно, верхня частина 
стегна», нл. §І2ЄІ «гомілкова кістка», 
болг. гйжа «виноградний кущ», схв. 
гйца «тс.», цсл. гкіжл «гроно незріло¬ 
го винограду»; — псл. £уга<*£у2]а; — 
споріднене з лтс. §ига «стегно», лит. 
§02уз «глотка, кадик; опуклість верх¬ 
ньої стегнової кістки, кістка в стегні»; 
первісне значення «наріст, гуля»; іє. 
*§еи- «схиляти, кривити, робити опук¬ 
лим».— Зіашзкі І 281; Шустер-Шевц 
Зтимология 1970, 85—86; БЕР І 281; 
ЗССЯ 7, 224; Вегп. І 374—375; Тгаиі- 
шапп 101—102; Таїсіє—Рок. І 559; Ро- 
когпу 393—395.— Пор. жйжкй. 

[гйза] «косоокий» Ж; — очевидно, по¬ 
в’язане з зиз(ий) «тс.»; початкове г за¬ 
мість з неясне.— Див. ще зйзий. 

[гйзнути] «гноїтися, наривати» Ж; — 
П. [£І2СІ2Іс] «бруднити, ПСуВатИ», [£І2СІІ 
«бруд», ч. ЬугсІШ «спотворювати, чор¬ 
нити», [Ьугсіа] «огида», ст. Ьугсі «брид¬ 
кість», слц. Ьугсііі’ «чорняти, знева¬ 
жати»; — ПСЛ. *£У2СІП(2ІІ ВІД *£У2СІЬ, 
паралельного до £у<кь (укр. гид(ь), гиди¬ 
ти), що виникло внаслідок чергування 
сі : гсі в суфіксі; отже, первісне значен¬ 
ня— «ставати гидким, огидним, спов¬ 
нятися гиддю».— 51а\узкі І 276.— Див. 
ще гид. 

гик1 «шум, крик», гикати; — р. гик, 
бр. гік; — звуконаслідувальне утво¬ 
рення, очевидно, давньоруського періо¬ 
ду, не відбите пам’ятками через народно¬ 
розмовний характер слова; можливо, 
пов’язане з гук «звук»; зв’язок з дангл. 
соЬЬеііап «кашляти», англ. сощф «тс.» 
(2иріІ2а ОС 133) навряд чи можливий.— 
Шанский ЗСРЯ І 4, 72; Фасмер І 405; 
Вегп. І 374.— Пор. гук1. 

[гик2] «товста довга жердина, якою 
рибалки напинають задній парус на 
човні» Дз, Мо; —очевидно, запозичення 
з російської мови; р. гик «піврей, що 
йде вздовж судна від щогли» походить 
від гол. £і]к «тс.», спорідненого з дісл. 
£еі§а «відвертатися назад».— Фасмер І 
405; Меиіеп 67—68; Маігепаиег БР 7, 
178; Угіез 206—207. 
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гикати Г, СУМ, Ігйкатися] «заїка¬ 
тися, гикати» Ж, гик (виг.), гйкавка, 
[гйкавець] «заїка», [гикавцун Ж, гикало, 
гйкавий Ж, гиклйеий Ж1 «тс.», [йкати, 

икавка], ікати, ікавка, ['ікавка] «відриж¬ 
ка; ридання» Ж, Ізагйкуватися] «заїка¬ 

тися» Ж, заїкатися, заїка; — р. икать, 
бр. ікаць, п. [ікас], ч. іїкпоиіі, ]ікпоиіі 
«заїкнутися; гикнути», слц. Ьікаї? «гика¬ 
ти», вл. Ьікас «гикати; хлипати, ридати», 
[]'икас] «гикати», нл. Ьуказ «гикати; 
ригати», болг. \йкам\ «гикаю», м. ика 
«гикає», схв. йцати се «гикатися», йкав- 
ка «гикавка», слн. їкаіі (іксаіі) «заїка¬ 
тися; ригати»; — псл. ікаіі, звукона¬ 
слідувального походження; — питання 
позаслов’янських зв’язків не з’ясоване 
і складне для розв’язання через можли¬ 
вість паралельного розвитку; пов’язання 
з цсл. іачлти «стогнати» (5кок І 705; 
Маїгепаиег ЬР 8, 33—34), а також з двн. 
щЬап «говорити», кімр. іаііЬ «мова» 
(Зіокез 223) викликає сумнів.— Фасмер 
II 124—125; Преобр. І 267; МасЬек 
Е5.ІС 226; БЕР II 62; Вегіаі Е55Л І 209. 

[гикіцькЯти] «дрібно ступати, куль¬ 
гаючи» Ж; — очевидно, похідне утво¬ 
рення від вигуку *гикіць на позначення 
відповідного типу ходи, не засвідченого 
наявними словниками; про вигукове по¬ 
ходження дієслова може свідчити харак¬ 
терна суфіксація (пор. ах-ка-ти, гей- 
ка-ти, ох-ка-ти тощо). 

Іґила] «грижа, кила; репіз (Ме)», 
нагнати на когось ґил$ (у грі на кризі 
з дерев’яною кулею) «виграти очко, 
догнавши до берега кулю», [гилаї «гри¬ 
жа, кила; гра з дерев’яною кулею», 
гйлка «давня гра в м’яч; гра з дерев’я¬ 
ною кулею Ж», [ґилун] «самець з одним 
ядром», Ігилун] «чоловік або тварина- 
самець з одним ядром; хворий на грижу; 
вареник з м’ясом», [ґелавий] «хворий на 
грижу» Ж,.[гилинуватий] «тс.», гилйти 
«бити м’яч під час гри в гилки; [грати 
в особливу гру з дерев’яною кулею; 
бити палицею дерев’яну кулю під час 
цієї гри]; бити, лупцювати; багато на¬ 
бирати, накладати»; —бр. [гілка] «пал¬ 
ка, якою підкидають м’яч», [гіліць] 
«бити м’яч палкою» (з укр. ?); — ре¬ 
зультат діалектної видозміни первісного 

кила (<псл. *ку1а) (назва хвороби); 
форма [а'ила], що не зберегла свого основ¬ 
ного первісного значення, стала під¬ 
ставою до виникнення дальшої форми 
[гила] внаслідок природного для укра¬ 
їнської мови переходу ґ>г; зіставляє¬ 
ться також з гуля (Куркина Зтимология 
1971, 67—68); пов’язання гилйти з слн. 
£й1Иі «здирати шкіру», р. жулить «об¬ 
дурювати» (Вегп. І 362) або з голий 
(І^’іпзкі] АІЗІРЬ 29, 166, 497) неперекон¬ 
ливі.— Фасмер II 232; Зіаусзкі II 163— 
164.— Див. ще кила. 

[гилеп] «бух» Па, [гилепнути] «впас¬ 
ти ударившись» Па, [гил впнутися] 
«гепнутися» Ме; — звуконаслідувальне 
утворення, можливо, результат конта¬ 
мінації вигуків [гегеп] «бух, ляп» (під¬ 
силювальної форми від геп «тс.») і ляп 
«тс.»; початкове ги- в гилеп зам. очіку¬ 
ваного *гелеп є природним наслідком 
його ненаголошеності.— Див. ще геп, 
ляп. 

гиля (вигук, яким відганяють гусей, 
качок, голубів), [гйла] «тс.» Ме, гиль 
«тс.»; — р. [гиль-гиль] (вигук, яким від¬ 
ганяють гусей та ін.), п. [Ьуі Ьуі, а 
Ьуіа, а Ьііа] «тс.»; — очевидно, резуль¬ 
тат видозміни первісного гуля (пор. 
[гуля-гуч] — вигук, яким женуть гусей), 
можливо, пов’язаного з дієсловом гу¬ 
ляти; зміна фонетичної форми слова 
могла відбутися з метою дисиміляції 
щодо поєднуваного з вигуком слова 
гуси (пор. гиля, гуси; гиль, гуси), а також 
для відрізнення від вигуку гулі, вжива¬ 
ного виключно щодо голубів.— Див. 
ще гуля-гуч, гуляти.— Пор. гулі. 

[ґильї «снігур» ВеНЗн, [гиль] «тс.», 
[гйлниця] «горлиця, Зігеріореііа іигїиг 
Ь.» Мовозн. 1974/5, [гелниця] «тс.» тж;— 
р. [гиль, гель], бр. [гіль] «тс.», гі. £ІІ, 
ст. £Іе1, ч. Ье]1, Ьуі, слц. Ьуі; — неясне; 
пов’язується з р. [гиль] «дурниця» (ЗССЯ 
7, 221—222); вважається (МасЬек Е5ЛС 
193) словом праєвропейського субстрату; 
варіант з ґ, очевидно, зумовлений поль¬ 
ським впливом.— Дзендзелівський Мо¬ 
возн. 1974/5, 89—90; Фасмер—Трубачев 
І 406; ЗІам/зкі І 279. , 

[гильня] «вовча тічка (зграя)», [гій- 
ня, гилькитня] «тс.» Ж, [гильнйтися] 
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«бігати зграями» (про вовків під час 
тічки); — бр. [гілем] «натовпом»;—по¬ 
в’язане з гуляти (про тварин) «бути в пе¬ 
ріоді тічки»; форма гильня замість гуль¬ 
ня могла виникнути в умовах діалект¬ 
ного укання із псевдоправильного *голь- 
ня, де заміна о в закритому складі 
голосним і (діал. и) видавалася природ¬ 
ною.— ЗССЯ 7, 221.—Див. ще гуляти. 

[гимбйчитись! «задаватися, ламати¬ 
ся» ЛЧерк; — результат контамінації 
слів [ґемба] (знев.) «губа» (пор. вираз 
надути ґемби «набундючитися») і [гин- 
дйчитися] (від [гиндйк] «індик») «велича¬ 
тися, задаватися».— Див. ще ґемба, 
індйк. 

[їимболя] «мамалига» ДзАтл II, 
[ґимбовда] «тс.» ДзАтл II; — неясне; 
можливо, пов’язане з уг. ^бшЬШуй 
«округлий, кулястий» (за округлою фор¬ 
мою мамалиги, приготованої у відповід¬ 
ній посудині). 

[ґимейда] (чол. і жін. р.) «телепень, 
бельбас, дурень» Ме; — очевидно, по¬ 
ходить від п. §аша)с1а «вайло, телепень, 
тюхтій», утвореного від [£атас зі§] «іти 
повільно, важко і хитаючись» за допо¬ 
могою суфікса -а]йа; корінь §ап> зустрі¬ 
чається і в інших слов’янських мовах: 
ч. (мор.) [^ашеї’а] «дурень, тюхтій», 
[§ат!ас] «неохоче їсти», укр. ґамлати 
«повільно, неохоче їсти», схв. £атіа(і 
«ходити, як качка», можливо, сюди ж 
належать псл. *£апть, *§ошь «гомін, 
метушня», укр. гам, гомін; давніші 
спроби довести походження польського 
слова від гот. *§атаіфз «покалічений, 
поранений» (КогЬиі РР 4, 369; Кагіошісг 
5Ж) 176; АІ51РН 3, 661; 5\У І 799) або 
вірм. §ата<І2 «повільний» (Ма1іпо\с$кі 
Рогргахуу 17, 32) непереконливі; не 
зовсім ясне укр. -ейда зам. п. -аісіа; 
можна припустити вплив з .боку мови 
ідиш, носії якої, сприймаючи слово як 
німецьке, могли гіперично замінити ай 
дифтонгом ей; у такому випадку не ви¬ 
ключене припущення, що слово в го¬ 
вірку потрапило з польської мови не 
прямо, а за посередництвом мови 
ідиш.— Зіашзкі І 253—254; Вшскпег 
134.— Порі гам, ґамлати, гомін. 

[гимзїти] «кишіти» Ж; — р. [гимзйть] 
«кишіти», [гим] «(рухомий) натовп; без¬ 

ліч мурашок, що кишать», п. [^ішгас] 
«роїтися, кишіти»; — псл. *£утьгШ 
(*£утьге1і), *§уть2аіі, пов’язане чер¬ 
гуванням голосних з *|уьтг2а1;і ($§) 
(укр. [гдмзатися] «ворушитися, копоши¬ 
тися»); пов’язувалось також (Вй£а 
КР І 442) з лит. [£итйоіі, §атйоіі] 
«іти, перевалюючись» (пор. лтс. §итгні 
«тс.»).— Фасмер І 406; Вегп. І 367.— 
Див. ще гомзатися. 

[гиндзувати] «битися, боротися, вов¬ 
тузитися; жартувати» Ж; — запозичен¬ 
ня 3 ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ; П. Г)§СІ2ІС 5І§] 
«гніватися, сердитися» пов’язане з 
«лиха, сварлива жінка; чарівниця, 
відьма; баба-яга», спорідненим з укр. 
яга.— 5\У II 123, 177; 51ам/зкі І 577— 
578.— Див. ще яга. 

[гинцувати] «зацьковувати когось до 
втрати дихання, до смерті» Ж; — оче¬ 
видно, пов’язане з п. [Неашас] «об’їж¬ 
джати (на полюванні) сплячого зайця», 
що походить від нім. Ьеігеп «цькувати»; 
вставне н, мабуть, зумовлене впливом 
дієслова [гиньбуватися] (—[гинцува¬ 
ти}).— 5\\ї II 25.— Див. ще гец.— Пор. 
гиньбуватися. 

[гинчати] «плакати, вищати, скиг¬ 
лити» Ж, [гинчати] «сміятися, шкіри¬ 
тися»; — запозичення з польської мови; 
п. .Ї§с2ес «стогнати, охкати» споріднене 
з укр. ячати «кричати, галасувати (про 
багатьох людей); кричати по-лебеди- 
ному».— Див. ще ячати. 

[гиньбуватися] «цькувати когось до 
втрати дихання, до смерті» Ж; — по¬ 
хідне утворення від іменника *гіньба 
«гонитва, переслідування, влови», утво¬ 
реного від дієслова гонйтиДив. ще 
гнати. 

[гипко] (орн.) «одуд, ІІрцра ерорз І..» 
Шарл, [гінко] «тс.» Шарл; — звукона¬ 
слідувальне утворення від вигуку *(г)уп, 
що передавав крик цього птаха (пор. 
п. [ЬиЬек, Ьирек, Нирка], лат. ир-ир-а, 
перс, рй-ра, нім. [Нир-Нир], вірм. ро- 
рор); звукова зміна вигуку в слові 
могла бути зумовлена пізнішими діа¬ 
лектними фонетичними явищами (напр., 
дещо лабіалізований характер ьі лем¬ 
ківських і суміжних закарпатських го¬ 
вірок, що викликає часткове змішання 
ьі (и) й у).— Воїнств.— Кіст. 211; 
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К1и§е—Мі1гка857.— Пор. годно, дудко, 
одуд. 

гир1 (вигук, що передає гарчання 
собаки), гиркати «гримати, покрику¬ 
вати, бурчати», гйркатися «сперечатися», 
[гирчати] «гарчати»; — р. [гьірчать] 
«гарчати; бурчати», бр. гьіркаць «гар¬ 
чати; бурчати, гримати»; — звуконаслі¬ 
дувальне утворення, що могло розвину¬ 
тися з початкового *Н| як максимально 
наближеної імітації собачого гарчання; 
значення «лаятися, бурчати» (про лю¬ 
дей) — переносні. — Пор. гар1. 

[гир2] «чутка, слава, репутація» Ж, 
[гирбвище] «привселюдний сором; слава 
(недобра)» Ж, Ігирешний] «славний, ві¬ 
домий» Ж, [гиріиіний, гиріиїлйвий] 
«тс.» Ж; — п. Шуг] «слава, розголос», 
слц. сЬуг «чутка; репутація»; — запо¬ 
зичення з угорської мови; уг. Ьїг «звіст¬ 
ка, чутка; слава; репутація», Ьїгез «слав¬ 
ний» етимологічно неясне.— Дежз Зі. 
зі. 7, 164; МІЧТЕЗг II 116. 

[ґир] (вигук, що імітує незрозумілу 
мову) Ме, [ґирґотати] «говорити не¬ 
зрозумілою мовою, джеркотати» Па, 
[ґйркати] «тс.» Ме; — р. [герготать] 
«тс.»; — звуконаслідувальне утворен¬ 
ня.— Пор. джерґати. 

[гйра1] «волосся на голові, чуб» Ж, 
[гйрка] «верхня частина голови» Ж, 
[гирівка] «скуйовджене волосся; комета» 
Ж, ігирун] «коротко острижена людина», 
[гиря] «тс.; голена людина Бі», [гйрявець] 
«людина із скуйовдженим волоссям» Ж, 
[гирюватий] «скуйовджений», [гйрявий] 
«коротко острижений; голений Бі; ли¬ 
сий Бі»; —• р. [гиря] «коротка стрижка; 
підстрижена людина, голова; морда, 
пика» (з укр.?); — неясне; можливо, 
пов’язане з п. [§іга] (презирл.) «велика, 
незграбна нога, нога тварини», І£іега] 
«тс.», слц. Шуга] «гуля», слн. §іг «сук»; 
далі зіставляється з схв. г^ра «горб, 
наріст», слн. £йга «потовщення з смоли», 
лит. §иге1І5 «кулька», гр. -ррод «круг¬ 
лий, зігнутий»; непереконливе з семан¬ 
тичного погляду пов’язання п. §іга, 
£іега з нім. ст. ОеЬг «спис» (Кагїоиісг 
Зї^О 180; І 825), що передбачало б 
запозичення укр. [гйра] з польської 
мови; рум. Нїгса «череп, голова», молд. 
хйркз «тс.» — з укр. — Куркина Зти- 

мология 1971, 66—67; ЗІауєзкі І 280; 
Зиргип РР 1962, 338—339; БЬРМ 362. 

[гйра2] (вигук, яким підганяють 
коня), [гйрйти] «нести, тягти насилу», 
[гирувати] «з зусиллям тягти; спону¬ 
кати, збуджувати» Ж; — п. Шуго] (ви¬ 
гук, яким примушують коня подати 
назад); — можливо, через польське по¬ 
середництво запозичене з німецької мо¬ 
ви; нім. Нїегаиї «на це; сюди вгору» 
утворилося з прислівника Ьіег «тут», 
спорідненого З ПСЛ. 5Ь «цей», укр. сей, 
і прийменника аиі «на, вгору», спорід¬ 
неного з гр. бл6«під», дінд. ира «напроти, 
до, при»; польське посередництво було 
можливе лише в той період, коли в поль¬ 
ській мові вигук виступав у формі 
Нуга і ще зберігав значення, властиве 
йому в німецькій мові.— 5\У II 70; 
К1и£е—Міігка 36, 307.— Див. ще сей. 

[гйравець] «вид гриба» Ж; — неясне. 
[гйрдев] «великий горщик на куле¬ 

шу» Ж, [гйрґев, герґевЖ] «тс. »; — запо¬ 
зичення з румунської мови; рум. Нїгсіаи 
«діжка, цебро» походить від уг. Ногбо 
«бочка», пов’язаного з дієсловом Нопі 
«несе», спорідненим з манс. %агі- «тяг¬ 
ти».— БсЬеІшіко 130; Сіогапезси 401; 
БІЖМ 362; ДШТЕЗг II 145, 146; Вагсгі 
126. 

[гирдиґати] «трясти» (про віз) Ж; — 
звуконаслідувальне утворення, пара¬ 
лельне до [гудоркати] «гуркотати, по¬ 
грюкувати (дверима)» (пор.). 

[гйрзи] «термосіння, смикання» Я;—■ 
неясне. 

[гйрити] «занапащати, втрачати, роз¬ 
тринькувати» Ж, [гирати] «тратити, 
втрачати», [гирйти] «марнувати; нищи¬ 
ти; продавати за безцінь» О, [гйрявий] 
«зіпсований, поганий», [гир] (у виразі 
гиром ходити «занепасти, опуститись») 
Ж, [гирйця] «місце, в якому марнується 
добро» О, [гйрник] «марнотрат» О; — 
запозичення з словацької і старочеської 
мов; ч. НуШі «пити-гуляти; бути бага¬ 
тим на щось» (заст. Ну гаї і «тс.»), ст. 
Нугіїі «грішити, помилятися, блукати», 
слц. Нугі£ «пити-гуляти, розкощувати 
(марнотратно жити); бути багатим на 
щось» в одному значенні зіставляються 
з лтс. §цга1 «повільно рухатися; ледарю¬ 
вати», в другому виводяться від двн. 
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іггбп «блукати, вводити в оману; поми¬ 
лятися», пов’язаного з двн. іггі «гнів¬ 
ний; (пізніше) заблуканий», спорідне¬ 
ним з лат. егго «заблудитися; помили¬ 
тися».— МасЬек Е5ЛС 193—194; К1и§е— 
Міігка 328. 

гйрка (заст.) «сорт пшениці, Тгііісиш 
бигит ОезЕ», [гірка] «Тгііісиш уиі^аге 
Уііі.» Пі; — р. [гйрка] «тс.» (з укр.?), 
п. [§ігкаІ «тс.» (з укр.?); — очевидно, 
похідне від гиря «коротко підстрижена, 
безволоса, гола голова», оскільки ця 
пшениця безоста; менш обгрунтоване 
пов’язання (Преобр. І .123) з л. §гука 
«гречка» або рум. Ьгі^са «тс.».— Даль 
І 351; 5\У І 830. — Див. ще гйра1. 

[ґирланка] «горлянка, горло»; — не 
зовсім ясне; очевидно, з первісного 
*гирланка (щодо звукової форми пор. 
[гиртан] (ВеЛ) замість гортань) з ґ, 
можливо, за зразком [ґарґало {ґарґа- 
ла)] «горло», [х'арлянка] «тс.» або п. 
§агс11о «тс.»—- Див. ще горло. 

[ґирлиґа] «велика палиця з закарлю¬ 
кою», ґерлйґа, [ґирилйця Па, ґирлйк 
Мо, ґирлйка До, гґирлйна До, ґйрло 
ЛЧерк, дирлйга, кирлйг Ж1 «тс.»; — 
р. [герлйга, ерльїга], п. [§іег1у§а] «тс.» 
(з укр.); — запозичення з східнороман- 
ських мов; рум. сіг1ї§ «гачок (також на 
гирлизі)», молд. кьірлйг «тс.» походить 
від болг. кгрлйг «палиця пастуха», по¬ 
хідного від того самого кореня, що й 
псл. кгіуг, укр. кривйй.— Мельничук 
Молд. зл. 166; 5сЬе1шіко 120, 130; 
УгаЬіе Ротапозіауіса 14, 158; Фасмер 
І 402; СДЕЛМ 221; БІЖМ 153; Младе- 
нов 265; 5\У І 826. 

[ґирлйч] «відведений від річки канал 
для поливання городини» Дз; — запо¬ 
зичення з молдавської мови; молд. 
гьірлйч (рум. £Їг1їсі) «вузький хід, про¬ 
хід; шийка пляшки» походить від схв, 
грлйк «шийка посудини; жерло гармати; 
мундштук люльки; верхня частина пан¬ 
чохи», яке є похідним від іменника 
грло «горло, шия», спорідненого з укр. 
горло.— БІЖМ 338.— Див. ще горло. 

гирло, [гирла] «провалля» Ж, [ґйрло, 
гірлд Пі, Жї, ст. гирло, грьло (1448, 
1468); — р. гирло; — запозичення з 
східнороманських мов; рум. §їг1а «гир¬ 

ло; рукав (річки); річка», молд. гирла 
«тс.» походять, очевидно, від болг. 
гьрло «горло».— ЗсЬеІшіко 130; УгаЬіе 
Ротапозіауіса 14, 148; Фасмер І 408; 
Преобр. І 123; СДЕЛМ 94, БІЖМ 338; 
Вегп. І 369.— Див. ще горло. 

[гирлята] «личинки мошки РЬгу§а- 
пеае» ВеНЗн; — неясне; можливо, по¬ 
ходить від уг. Ьегпуб «гусениця», Ьогпуо 
«тс.», що пов’язується з дієсловом Ьог- 
пуоіпі «робити зарубки, борозни» (отже, 
первісно «поборознений, зморшкува¬ 
тий»). 

[гйрснути] «кинутися, пуститися (біг¬ 
ти)» Я, [герсднути] «кинутися бігти, по¬ 
бігти чимдуж»; — очевидно, різна пра¬ 
вописна передача двох форм того самого 
дієслова [гирсувати] «дряпати, крес¬ 
лити», вжитого тут переносно (пор. се¬ 
мантику дієслова дряпати «шкрябати —>■ 
тікати»).— Див. ще гирсувати. 

[гирсувати] «дряпати, креслити»; — 
запозичення з румунської мови; рум. 
Ьїг§її «цигикати; дряпати, шкрябати» 
походить від звуконаслідувального ви¬ 
гуку Ьїг$іі (Ьаг$) на позначення тертя 
або дряпання двох поверхонь.— 5сЬе- 
Іибко 130; БІЖМ 363; СДЕЛМ 476. 

[гиртопи] «яри, вибоїни» Ме; —■ запо¬ 
зичення з молдавської мови; молд. хир- 
топ «вибоїна» (рум. Ьїгібр «тс.; улого¬ 
вина, яр») походить, очевидно, з болг. 
в'ьртоп «воронкоподібне заглиблення; 
гірська ущелина».— Мельничук Молд. 
зл. 166; Клепикова Карп. диал. и оном. 
54—92; СДЕЛМ 476; БІЖМ 363; БЕР І 
212.— Див. ще вертеп. 

[гирувати] «міркувати, розміркову¬ 
вати», [гйряти] «тс.» Я; —очевидно, по¬ 
в’язане з [гйра] «волосся на голові, чуб», 
[гйрка] «верхня частина голови»; в та¬ 
кому разі первісне значення — «працю¬ 
вати ГОЛОВОЮ, Міркувати», ЯК у П. §ЇОТУІС 
зі§ «ламати собі голову, напружено ду¬ 
мати» від §фо\уа «голова»; непереконливе 
зближення з [керувати (ґирувати)] 
правити возом, кіньми» (Грінч. І 283, 
348).— Див. ще гйра1. 

[гйрчик] «хом’як, Егісеііз їгишепіа- 
гіиз Раїї.» ВеНЗн, [гбрчак] «тс.» ВеУг;— 
запозичення з угорської мови; уг. Ьбг- 
сзб£ «тс.», очевидно, походить від слц. 
сЬгсек, слн. Ьі^сек чи схв. хрчак «тс.», 
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гирчйна гич 

що пов’язуються З ПСЛ. 'М'ЬХОГЬ (укр. 
тхір).— АШТЕЗг II 157; Вагсгі 127.— 
Див. ще тхір. 

[гирчйна] (бот.) «живокіст лікар¬ 
ський, ЗутрЬуіит оШсіпаїе Ь.; живо¬ 
кіст серцевидний, ЗушрЬуіит согсіаіит 
Б.» Ж; — очевидно, похідне від гіркий, 
[гиркййУ, назва могла бути зумовлена 
терпким смаком кореня живокосту лі¬ 
карського.— Носаль 113—114.— Див. 
ще гіркий. 

гиря, гирьовик; — р. гиря, ст. гиря, 
гиря (XV—XVI ст.), бр. гіра, болг. 
гйри (тільки мн.) «гімнастичні гирі» 
(з рос.); — очевидно, запозичення з пер¬ 
ської мови; перс. £ігйп «важкий» спорід¬ 
нене з ав. £оиги-, дінд. §игй1і, гр. Рарйд, 
гот. кайгиз «тс.»; шляхи проникнення 
слова і безпосередня основа запозичен¬ 
ня не з’ясовані; припущення про пра¬ 
слов’янське походження і зв’язок з 
р.-цсл. гкорті «пухир», схв. гура «горб» 
(Потебня РФВ 3, 164) викликає сум¬ 
нів.— Шанский ЗСРЯ І 4, 82; Фасмер 
І 408; Преобр. І 124; Ргізк І 221. 

[гиряка] (лайл. у виразі а щоб тебе 
гиряка забрала) Ва; — очевидно, пов’я¬ 
зане з [гиря] «голена людина», вжитим 
як синонімічно-табуїстична назва смер¬ 
ті, зображуваної у вигляді кістяка з 
голим черепом (гирею).— Див. ще гй- 
ра1.— Пор. гйрити. 

[гись] (вигук, яким відганяють качок 
Д; вигук, яким підкликають курей), 
[гись-а-гись] (вигук, яким женуть овець) 
ВеБ, [гйся] (вигук, яким відганяють 
гусей) Д, [гйся] (вигук, яким відганяють 
овець) Л, [агйсь, агйць Л, гйся-гись Па] 
«тс.», [гісь] (тс.; вигук, яким підганяють 
овець Шух; вигук, яким підганяють 
волів); — п. Ьузіа (окрик на корову, 
що б’ється); — очевидно, звуконасліду¬ 
вальне утворення із свистячим приго¬ 
лосним, який міг імітувати характерне 
для деяких тварин погрозливе сичання 
(змій, гусей), що могло бути застосоване 
для лякання, отже, й відганяння худо¬ 
би, птиці; застосування в функції під¬ 
кликання могло зрідка виникати як 
переусвідомлення деяких випадків від¬ 
ганяння (заганяння до курника, на 
подвір’я, куди звичайно підкликають).— 
Пор. агуш, гесюге, гиш, киш. 

[гитала] «вид гречаної крупи»; — 
неясне. 

[гиталь] «стебло, товсте ребро листка, 
товстий прожилок листка»; — результат 
видозміни форми [гичаль] «тс.», спорід¬ 
неної з гйчка, очевидно, через зближення 
із словом [гитйна (гйта)] «дошка, що 
становить х/з розпиляного і розколеного 
стовбура дерева; скіпки, дрань».— Див. 
ще ґонт, гйчка. 

гйта, гитйна, гитйннє — див. ґонт, 
[гйтруг] «порода риби, що водиться 

в гірських річках України» Я; — не¬ 
ясне; викликає сумнів написання; мож¬ 
ливо, помилка замість пструг «форель» 
(див.). 

[гиц] (вигук на позначення стрибка) 
Ж, гйцати «підскакувати при їзді верхи, 
підкидати (про віз під час їзди); гуцикати 
дитину», [гйцкати] «підстрибувати, пли¬ 
гати» Ж, [гйцнути] «тупнути (ногою)» 
Я, [гицилити] «стукати, бити» Я, Ігй- 
цилка] «вибій; борозна» Мо; — п. Ьус 
(вигук на позначення стрибка), Ьусас 
«підплигувати», [сЬус] (вигук на позна¬ 
чення різкого руху), ч. Ьускаїі «гойдати, 
колихати; пестити, гладити», слц. [Ьус] 
(виг.), Ьуса£ «бризкати, розкидати»; — 
експресивне утворення, паралельне до 
гець1, гоц, гуц; фонетично й семантично 
непереконливим видається зближення 
(Зіам^зкі І 441) з схв. гйц (вигук, яким 
підкликають свиней), слн. §їсаіі «во¬ 
зити» (дит.).— Пор. гець1, гоц, гуц. 

гицель, гйцельство «ремесло гицеля», 
гицлювати, [гицлівка] «шкуродерня» Ж, 
[гицлярня] «тс.», ст. гицель (XVIII ст.);— 
р. [гйцель], бр. гіцаль, п. Ьусеї, ст. Ьесеї, 
ч. заст. Ьусеї; — через польське посе¬ 
редництво запозичене з німецької мови; 
нім. [ЬїігеІІ «гицель» пов’язане з Ьеігеп 
«цькувати».— Шелудько 27; КісЬЬагйі 
56; Фасмер І 408; ЗІам^зкі І 441—442.— 
Див. ще гец. 

[гйцлик] «шкіряний гудзик позаду 
підбора для зручнішого знімання чо¬ 
біт»; — очевидно, пов’язане з гицель на 
підставі уподібнення знімання чобіт 
з ноги до знімання гицелем шкури со¬ 
баки.— Див. ще гйцель. 

гич (у виразі ні гич «зовсім нічого», 
і гич не до речі «(і) зовсім не до речі»); — 
болг. хич (із запереченням) «зовсім (не)» 
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гичка гіб 

(хич не зная «зовсім не знаю»), м. ич 
«зовсім, нічого; ніскільки» {ич немам 
пари «зовсім не маю грошей»); — запо¬ 
зичення з турецької мови; тур. Ьід 
(при заперечному дієслові) «ніщо, ні¬ 
чого; ніскільки, зовсім (не); абсолютно», 
як і полов. Ьіс, крим.-тат. кар. Ьас 
«тс.», походить від перс. Ні) «ніякий, 
ніщо».— Радлов II 2, 1790, 1805—1806; 
Разапеп УегзисЬ 159—160. 

гичка «ботвина; [качан кукурудзи]», 
Ігйка] «гичка», гич, [гича, гичан ВеНЗн] 
«тс.», [гичаль] «стебло, товсте ребро 
листка, товстий прожилок листка», [г«- 
чалля] (зб.), гичйна «одне стебло гичі», 
[гичняк] «картоплиння» Л, [гйччя] Л, 
Ж; — р. ігичь] «огудина; ботвина», бр. 
[гічан] «гичка», п. §ісго! «голінка», §ісга 1, 
§іс2е1, І£іса1, £ІсоП «тс.», [£ісг] «стегно, 
нога», ст. £ісге1пік «живокіст (лікарська 
рослина, застосовувана для лікування 
зламаної кістки ноги)», ч. (мор.) Шу- 
саіа] «товста кістка», Пзусаі «качан ка¬ 
пусти»; — псл. (пн.) [§усь, §уса, £усе1ь], 
пов’язане, з одного боку, з *£икь,*§ись, 
укр. [гук\ «стрілка цибулі», бр. гук 
«росток», п. (каш.) [§ис (§иса)] «шишка, 
мозоль», схв. гука «наріст на тілі, на 
дереві», з другого,— з ,псл. *£уга, 
*§уге1ь «стегно, верхня частина ноги» 
(пор. укр. гйжкй «холодець із свинячих 
ніг»; пор. також укр. [гйшель] «голін¬ 
ка»); пояснення П. §ІС20І як наслідку 
контамінації п. £іга з різгсгеї «велика 
гомілкова кістка» (ОігдЬзкі 2\У 276— 
277) непереконливе.— Козлова 7; Кур- 
кина Зтимология 1971, 67; Зіа^зкі І 
275—276; ЗССЯ 7, 219—220; Вегп. І 
374; 2иЬаіу Зі. а сі.II 99.— Пор. гйж¬ 
кй, гук5. 

[гиш] (вигук, яким відганяють овець) 
ЛЧерк, [гйшаї (вигук, яким відганяють 
птахів) Я; — р. іишко] (вигук, яким 
відганяють овець), слц. Ьу$, Ьузіа (ви¬ 
гук, яким відганяють тварин), нл. Ьуз 
(вигук, яким відстрашують птахів), 
м. иш (вигук, яким' відганяють курей), 
схв. ши «тс.»; —псл. *ізь (*іь$ь); — 
можливо, звуконаслідувальне іміта¬ 
ційне утворення з шиплячим приголос¬ 
ним (пор. погрозливе сичання змій, 
гусей), що вживалось для лякання, 
отже, й відганяння тварин, як природ¬ 

ний у цій функції сигнал.— Пор. агуш, 
гесюге, гись, киш. 

[гиш] (вигук, яким відганяють ку¬ 
рей) Дз; — очевидно, результат видо¬ 
зміни форми киш «тс.» (див.). 

[гищйцє] (бот.) «папороть (лісова), 
Роїуросііит уи1§аге Б.» ВеНЗн; — діа¬ 
лектна форма, якій, очевидно, мало б 
відповідати літ. *іщйця, похідне від 
(іі)с{ь)кати; іменник утворено від діє¬ 
слова ще в той період, коли воно збері¬ 
гало значення «шукати»; назва відбиває 
давню віру в магічну силу квітки папо¬ 
роті, яка, нібито, розцвітає в ніч на 
Івана Купала і допомагає шукати 
скарби; слово могло виникнути внаслі¬ 
док скорочення словосполучення [папо- 
роть-)іщйця.— Див. ще ськати. 

[гйя] (орн.) «яструб-курятник, шу¬ 
ліка, Азіиг раІитЬагіиз»; — запозичен¬ 
ня з угорської мови; уг. Ье]а «яструб, 
шуліка» вважається звуконаслідуваль¬ 
ним утворенням.— Верхратський ЗНТШ 
1898 IV 210; МІЧТЕЗг II85; Вагсгі 118. 

гіацинт (бот.) «НуасіпіЬиз огіепіа- 
Ііз Б.; (мін.) коштовний камінь, різно¬ 
вид циркону», [гацинт] (бот.) Пі, [гія- 
кинт, якинт, якинф, яцинт, яцина, 
яцько, яць] «тс.» Мак, ст. гіацинті) 
(коштовний камінь), гіяцинт'ь «тс.», 
гияцинті) «синій єдваб», гуацинти «тс.» 
(XVII ст.); — р. гиацйнт, заст. иакйнф, 
бр. гіяцьінт, др. акинть, акинфг, 
п. Ьіасупі, ст. іасуп(к)І, ч. слц. Ьуасіпі, 
болг. хиацйнт, стел. лкин’ьт’ь, лкітфі,; 
— через російське і польське посередни¬ 
цтво запозичене з німецької мови; нім. 
НуагіпіЬ (мін.), НуагїпІЬе (бот.) похо¬ 
дить від лат. ЬуасіпіЬиз, яке зводиться 
до гр. ЬахіуОод «гіацинт, ірис» догрець- 
кого походження; українські форми з к 
в середині слова запозичені книжним 
шляхом з грецької мови.— СІС 159; 
Шанский 9СРЯ І 4, 65—66; Фасмер І 
404; Жураускі Белар. лінгв. 1972/1, 
64—65; Воізас^ 996; Ргізк II 952—953.— 
Пор. яхонт. 

[гіб] (орн.) «сорокопуд, Бапіиз Б.»;— 
очевидно, походить від уг. §еЬІС5 (§і- 
ЬІС5, £ІЬїг) «тс.», яке пов’язують з пест¬ 
ливою формою ОеЬ від особового імені 
СаЬог «Гаврило»; у запозиченому слові 
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гібрид гідравліка 

відбулась десуфіксація за українськими 
словотворчими зразками (пор. лелечич 
«лелека-самець» — лелека). — МІЧТЕЗг 
І 1040—1041; Вагсгі 93. 

гібрйд, гібридизація,— р. гибрйд, бр. 
гібрид, п. куЬгуба, куЬгуб, ч. слц. 
куЬгісІ, вл. куЬгіба, болг. хибрйд, 
м._ хибрид, схв. хйбрид, слн. кіЬгіб; — 
очевидно, через німецьке або французьке 
посередництво (н. НуЬгібе, фр. куЬгібе) 
запозичено з латинської мови; лат. куЬ- 
гіба [(к)іЬгіба] «гібрид, помісь», мабуть, 
запозичене через грецьку мову, де воно 
не збереглося, з якоїсь іншої, поки що 
не встановленої; форма лат. куЬгіба 
викликана помилковим зближенням з 
гр. о|Зрі? «зухвалість; насильство; втра¬ 
та, шкода».— СІС 159; Шанский ЗСРЯ 
І 4, 67; Оаигаі 395; Кіеіп 753; Таїсіє— 
Ноїш. 1665—666; Егпоиі—Меіііеі 1 302. 

[ґівґати] «гелготати, крякати» ВеЗн, 
[ґівґач] (орн.) «крутиголовка, Іупх 
Іогциіііа Ь.», [ґівґор] «тс.»; — очевидно, 
похідні утворення від звуконаслідуваль¬ 
ного вигуку *ґів (<.ґел), що відповідає 
поширенішому [ґел].— Див. ще ґелґати. 

гівнб, [гімнб], [гівняк] (ент.) «жук- 
гнойовик, ЗсагаЬаеиз зіегсогагіиз», [гів- 
няр] «тс.», [гімняк] «тс. Ж; послід вели¬ 
кої рогатої худоби (Ме)», Ігівнянка] «по¬ 
гана хазяйка» Я, [гівн&ха] «тс.» Я, [рів¬ 
няний] Г, Я; — р. болг. говно, бр. гауно, 
п. §о\шо, ч. слц. коупо, вл. ко\упо, нл. 
§о\упо, полаб. (Гйпй (род. в. одн.), схв. 
говно, слн. £оупо, цсл. говію (<*говь.- 
мо); — псл. *§оуьпо<іє. *£Цои-/*§ііои-/ 
§їи- з слов’янським суфіксом -ьпо; зви¬ 
чайно розглядається як пов’язане чер¬ 
гуванням голосних з р.-цсл. ОГДВИТИ 
«псувати, обтяжувати, завдавати непри¬ 
ємності», слн. о^ауеп «мерзенний, мер¬ 
зотний»; — споріднене з лат. ЬиЬіпаге 
«забруднювати місячним» (<*Ьоу-іпо-, 
осксько-умбрське запозичення, \Уа1<1е—■ 
Ноїш. І 199), вірм. ки «гній», дінд. 
§йІка- «кал, бруд», §ріуаіі «випорож¬ 
нюється», ав. §й^а- «кал, бруд»; досить 
переконливе і пов’язання (ЗССЯ 7, 77— 
78; Вгііскпег АІЗІРк 39, 7; Брандт РФВ 
22,124; Нігі ІР37,236) з іє. *§і?ои-, *§їби- 
«рогата худоба», псл. §оу§с!о, укр. [го- 
в’ядо] «тс.».— Фасмер—Трубачев І 424; 
Зіашзкі І 330; 5скизі;ег-5е\ус 336; Вегп. 

І 339; Тгаиігпапп 81; Рокоту 483— 
484.— Див. ще гид. 

гігант, гігантйзм; — р. болг. гигант, 
бр. гігант, др. гигась, гиганти, п. ч. 
слц. вл. нл. §і§апі, схв. гигант, слн. 
§і§ап1; — книжне запозичення з грець¬ 
кої мови, пізніше опосередковане ні¬ 
мецькою мовою (н. Оі§апі); гр. -ріад 
(род. в. цчісаутое) «гігант» пов’язане 
з П^аттєе «Гіганти, міфічні велетні», 
очевидно, догрецького походження. — 
СІС 159; Шанский ЗСРЯ І 4, 67—68; 
Фасмер 404—405; Ргізк І 305—306. 

гігієна, гігієніст, гігієнічний; — р. 
гигиена, бр. гігієна, п. кі§іепа, ч. слц. 
вл. ку§іепа, болг. м. хигиена, схв. хи- 
гщена, слн. кі§іепа; — очевидно, запо¬ 
зичене з новолатинської мови (можливо, 
через німецьке чи французьке посеред¬ 
ництво); нлат. ку§іепа походить від 
гр. б-уіеіуоі с. р. мн. «(щось) кориснедля 
здоров’я, здорові умови» (від б^ІЄІУОУ 
с. р. одн. «здоров’я»), похідного від 

«здоровий», яке складається з 
основ 6- «добре», спорідненої з дінд. 
зи-, ав. ки- «тс.», І 71^5, спорідненої з 
псл. 2ІІі, 2Іуь, укр. жйти, живйй.— 
СІС 159; Шанский ЗСРЯ І 4, 68; Оаигаі 
396; Віоск І 372; Воізасц 997, 120, 184; 
РгІзк 1384, II954—955.— Див. ще жити. 

гід; — р. болг. гид, бр. гід, п. §іб; — 
запозичення з французької мови; фр. 
§иібе «гід, провідник» запозичене з іта¬ 
лійської або провансальської мови; іт. 
пров. §иісіа «тс.», в свою чергу, похо¬ 
дить, очевидно, від франк. *учіап «по¬ 
казувати, знати», спорідненого з дангл. 
\уіі «бачити», псл. уісіеіі, укр. вйдіти.— 
СІС 160; Шанский ЗСРЯ 14, 69; Оаигаі 
379; Кіеіп 686.— Див. ще вид. 

гідравліка, гідравлічний; — р. гид- 
равлика, бр. гідрауліка, п. ч. слц. кусі- 
гаиііка, вл. кускга\у1іка, болг. хидрав- 
лика, м. хидраулика, схв. хидраулика, 
слн. кісігауііка; — очевидно, запозичен¬ 
ня з німецької мови; нім. Нубгаиіік, 
як і фр. кубгаиі^ие, англ. кусігаиіісз, 
утворене за словотворчим зразком ін¬ 
ших латинсько-грецьких назв наук 
(типу лат. (з гр.) §гаттаііса, таікета- 
ііса і ін.) від лат. кубгаиіісиз (з гр. 
6браоА,іх6$) первісно «належний до во¬ 
дяного органа», похідного від лат. куб- 



гідро- гїлка 

гаиіиз «водяний орган», ідо зводиться 
до гр. обраоХо? «тс.», складного слова, 
утвореного з основ іменників їібсор «во¬ 
да» і а6А.о£ «сопілка, флейта; трубка, 
порожній стрижень», спорідненого з 
цсл. оулии, укр. в$лик.— СІС 160; Шан- 
ский ЗСРЯ І 4, 70; Кораііпзкі 409; 
НоІиЬ—Буег 201; Оаигаі 395; ВІосН І 
372; Кіеіп 754; \Уеізе 437—438; Ргізк 
І 186—187.— Див. ще гідро-, вулик. 

гідро- (перший компонент складних 
утворень типу гідроавіація, гід робур, гід¬ 
ровузол, гідроелектростанція, гідро¬ 
енергія, гідролітак, гідрольодоріз, гід¬ 
ромашинобудування, гідромодуль, гід- 
ронамйв, гідроспоруда, гідростанція, гі¬ 
дрошахта)', — р. гидро-, бр. гідра-, 
гідро-, п. ч. слц. вл. Нубго-, болг. м. схв. 
хидро-, слн. Нігіго-; — результат виді¬ 
лення з запозичених складних слів 
грецького походження типу гідрогра¬ 
фія (нгр. ббро-срафіа), в яких перший 
компонент ббро- «водо-» зводиться до 
основи іменника обсор «вода», спорідне¬ 
ного з псл. уосіа, укр. вода, і сполучного 
голосного о.— СІС 160; Кораіігізкі 409; 
НоІиЬ—Ьуег 201; Ргізк II 957—959; 
Воізася 998—999.— Див. ще видра, 
вода. 

гідрологія, гідролог, гідрологічний;— 
р. гидрология, бр. гідрологія, п. Нусіго- 
1о§іа, ч. Ьусіго1о§іе, слц. Ьубго16§іа, 
вл. Нусіго1о£і]а, болг. хидролбгия, м. 
хидрологи']а, схв. хидролдги}а, слн. Нісі- 
го1о§ца; — запозичення з західноєв¬ 
ропейських мов; нім. Нус1го1о§іе, фр. 
Нусіго1о§іе, англ. Нусігоіо^у утворені за 
словотворчим зразком латинсько-грець¬ 
ких назв наук на -1о§іа, гр. -Хо^іа 
(типу лат. (з гр.) рНі1о1о§іа, рНузіо1о§іа) 
з основ грецьких іменників обсор «вода», 
•ібро- «водо-» (в складних словах) і 
М-ре «слово; поняття; наука».— Шан- 
ский ЗСРЯ І 4, 71; 31. мгуг. оЬсусН 292.— 
Див. ще гідро-, логіка. 

гібна (зоол.) «Нуаепа», ст. уена\— 
р. гиена, бр. гієна, др. уена, п. Ніепа, 
ч. слц. Нуепа, вл. Ні]епа, болг. м. хиена, 
схв. хи)ена, слн. Ні)епа;—запозичено 
в давньоруську мову з грецької і, піз¬ 
ніше, в українську мову з німецької; 
нім. Нуапе «гієна» походить від лат. 
Ьуаепа «тс.», яке зводиться до гр. оагуа 
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«тс.», похідного від «свиня», спорід¬ 
неного з псл. зуіпьіа, укр. свиня/ грець¬ 
ку назву гієни утворено від назви свині 
через зовнішню схожість щетинястої 
спини гієни із спиною свині.— СІС 165; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 71—72; Фасмер І 
405; К1и§е—Міігка 322; Ргізк II 952; 
ВоІ5ас^ 996, 1006 -1007.— Див. ще 
свиня. 

[гій] (вигук) «ох, ах» Ж; (вигук, яким 
підганяють худобу; вигук, яким відга¬ 
няють звіра; вигук у виразі гій на тебе 
«тьху на тебе»), [гійе] (вигук, яким під¬ 
ганяють худобу), гі (у виразі гі на 
тебе—гій на тебе), гійкати (гійнути) 
(на когось) «залякувати когось голосною 
лайкою»; — р. [ги (гигй)] (бойовий клич 
при атаці; крик гучків під час облави), 
п. ст. діад. Ьуі (вигук, яким підганяють 
коней), [Нуі «тс.», ч. Ну] (вигук, яким 
підганяють худобу; також у тяглі), 
слц. Нір, Ніо (вигук, яким підганяють 
коней), вл. нл. Ні (вигук, яким підга¬ 
няють тяглову худобу); — псл. (пн.) 
*Ну|'ь (вигук, яким, очевидно, підга¬ 
няли худобу, заганяли звірів). 

їгійво1] «крик, гвалт» Ва; — очевид¬ 
но, похідне від вигуку І гій] (первісно 
під час полювання, облави), (гійкати1 
«залякувати лайкою» (первісно «тюкати 
на звірів»).— Див. ще гій. 

[гійво2] «велика грязь»; — неясне. 
гІйса — див. гейс. 
гілка, [гілька, гіллюка], гілля, гіл- 

лАка, гіллАччя, [гіліЬка) Ж, гільце «мо¬ 
лоде деревце, яке втикається в весіль¬ 
ний коровай», [гилйна] Ж, [гйлля] «гіл¬ 
ка», [гилля] «гілля», [гилАка Ме, гйлька 
ЖІ, Ігильце1 «гільце» Ж, [голе'яка] 
«гілка», [голєкі «тс.» ВеБ, гілкуватий, 
гіллястий, гілчастий, [гільчастий, ги- 
лйстий Ж, гилявий Ж, гилАстий, гиль- 
нйстий Ж, гильовйй, гильчастий, голю- 
чий Я), гілкуватися, пагілля «тонкі гіл¬ 
ки», [перегільчастий] «гіллястий», роз- 
гілення, розгілка, розгілля, розгілчастий, 
[розгілястий, розгільчастий, розгйляс- 
тий, угілкбваний, угилкований]', — р. 
[голья] «гілка, сук», бр. галле (голле) 
«гілля; хмиз», др. голь «гілка», ч. Нйі 
«палиця; прут», сті Ноі «тс.», слц. заст. 
кн. Н6Г «палиця», слн. §61 «молодий 
стовбур без гілок»; — пел. §о1ь, пов’я- 
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гільза ґіндзура 

зане з £о1ь «голий» (первісне значення 
«голий прут», пізніше «гілка»), пов’я¬ 
зане також із псл. (пн.) [§а1(?2ь] «га¬ 
лузь» (з іншим ступенем чергування); — 
споріднене з вірм. коїг «гілка, сук».— 
Фасмер І 434; 51ашзкі І 252; МасЬек 
Е$з£ 190; ЗССЯ 7, 16—17; Вегп. І 326; 
Меіііеі М5Ь 11, 185; Ресіегзеп К2 40, 
211.— Див. ще голий.— Пор. галузь. 

гільза; — р. гйльза, бр. гільза, п. §і1- 
га, [сЬігІа], ч. [Ьуігпа, Нуігеп], болг. 
гйлза\ — запозичення з німецької мови; 
нім. Нііізе «оболонка, гільза» пов’язане 
з дієсловом Ьекіеп «приховувати», спо¬ 
рідненим з лат. соїог «колір, барва», 
сбіаге «приховувати», гр. хаМлтЕїд? 
«обгортати».— Шанский ЗСРЯ І 4, 72; 
Фасмер І 406; К1и§е—Міігка 297, 319; 
Оаигаі 212; Шаібе—Ноїт. І 247. 

гільце, гильце — див. гілка. 
[гільцем! (тільки у виразі [г. голий) 

«бідний; зовсім голий»); —форма орудн. 
в. від незасвідченого словниками слова 
*голець «бідняк; голяк», ужитого в під¬ 
сильному значенні поряд з прикметни¬ 
ком голий (пор. аналогічні звороти кі¬ 
нець кінцем, одним одна і ін.).— Див. 
ще голий. 

гімн, ст. ггмньї, гмньї (1627); — р. 
гимн, бр. гімн, п. Ьутп (рідк. Ьітп), ст. 
Ьутпа (ітпа), ч. слц. Ьутпа «гімн» 
(Ьушпиз «церковна пісня урочистого 
характеру», заст. Ьупзп «тс.»), вл. Ьіт- 
па, болг. химн, м. химна, схв. хймна, 
слн. Ьітпа; — очевидно, через поль¬ 
ське посередництво запозичене з латин¬ 
ської мови; лат. Ьушпиз «хвалебна пісня 
на честь богів, гімн» походить від етимо¬ 
логічно неясного гр. ордюд «урочиста 
пісня»,— СІС 165; Шанский ЗСРЯ 1 4, 
73; Фасмер І 407; Вгйскпег 174; К4еіп 
758; Ргізк II 965; Воізас^ 1001—1002. 

гімназія, гімназист, гімназйчний, 
гімназіальний, гімназійний, прогімна¬ 
зія; — р. болг. гимназия, бр. гімназія, 
п. §ітпа2]ит, [§ітпа2]'а, §ішпа2у]а), 
ч. §ушпазіит, слц. ^утпагіиш, вл. £іт- 
пагі], нл. §утпа2І], §утпазіоп, §утпа- 
зі]а, м. гимназща, схв. гймнази}а, слн. 
§ітпа2І)а; — через польське або німець¬ 
ке посередництво (нім. Оутпазіит, на¬ 
самперед, як назва школи, що давала 

класичну освіту) запозичене з латин¬ 
ської мови; лат. §утпазіит «школа фі¬ 
зичних вправ; місце зборів і розмов 
філософів» походить від гр. 7і^ааісп> 
«тс.», пов’язаного з прикметником -рр- 
уое «голий».— СІС 165—166; Шанский 
ЗСРЯ І 4, 74; Фасмер І 407; К1и§е— 
Міігка 278; /гізк І 332—333; \Уа1с1е— 
Ноїт. II 185.— Див. ще гімнастика. 

гімнастерка «військова сорочка», гім- 
настьорка, зах. гімнастівка; — бр. гім- 
насцерка; — запозичення з російської 
мови; р. гимнастерка походить від заст. 
гимнастер «гімнаст» (отже, буквально 
«сорочка гімнаста»), утвореного, мож¬ 
ливо, з нім. Оутпазі «гімнаст» або 
п. §ітпаз1ук «тс.» за допомогою суфікса 
-ер (від фр. -еиг); в українській мові 
безпосереднє запозичення гімнастьбрка 
витискається закономірною для неї фор¬ 
мою гімнастерка з передачею фр. -ецг 
як -ер (пор. фр. сЬаиІІеиг — р. шофер, 
укр. шофер і под.); зах. гімнастівка 
є калькою російського слова.— Шан¬ 
ский ЗСРЯ 14, 75; Фасмер І 407.— Див. 
ще гімнастика. 

гімнастика, гімнаст, гімнастич¬ 
ний', — р. болг. м. гимнастика, бр. 
гімнастика, п. §ітпазіука, ч. слц. вл. 
нл. §утпаз1іка, схв. гимнастика, слн. 
£ІтпазІіка; — можливо, через німець¬ 
ке посередництво (нім. Оутпазіік) за¬ 
позичене з латинської мови; лат. §ушпа- 
зііса (агз) «гімнастична (майстерність)» 
походить від гр. ''(■ормаатіи^ (тєудп]) 
«тс.», пов’язаного з ^ормод «голий», спо¬ 
рідненим з псл. па§ь, укр. нагйй (у зв’яз¬ 
ку із звичаєм давніх греків виконувати 
гімнастичні вправи голими).— СІС 166; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 75; Фасмер І 407; 
К1и§е—Міігка 277; Ргізк І 332—333; 
Шаібе—Ноїш. II 185. — Див. ще 
нагйй. 

[гіндзура] (бот.) «тирлич, Оепііапа» 
Ж, [цензура, джинджор, джинджора, 
джінджура Г, Ж, джуджура Мак, дзін- 
дзора, дзіндзура Мак] «тс.»; — запози¬ 
чення з румунської мови; рум. І£І1ІП- 
\йт&] «тс.» є словотворчим варіантом 
форми £ЬііДіапа, що походить як запо¬ 
зичення від етимологічно неясного лат. 
§епііапа «тс.», пов’язуваного традицій¬ 
но з ім’ям іллірійського короля Оеп- 
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гінекологія гіпс 

і(Ь)іиз. — ЗсЬеІисіко 132; ОІЖМ 332; 
Таїсіє— Ноїш. І 592. 

гінекологія, гінеколог, гінекологіч¬ 
ний; — р. болг. гинеколдгия, бр. гіне¬ 
кологія; п. §іпеко1о§іа, ч. §упаеко1о§іе, 
§упеко1о£іе, слц. £упеко16§іа, вл. §упе- 
ко1о§і]а, м. гинекологи}а, схв. гинеколд- 
гща, слн. §іпеко1о§і]а; — запозичення 
з західноєвропейських мов; нім. Оупа- 
коїо^іе, фр. §упесо1о§іе, англ. §упае- 
СОІО£У утворені 3 гр. ЧОУЇ] (рол. в. ^аі- 
хбд) «жінка», спорідненого з псл. гепа, 
укр. жінка, і А,6ц-о£ «слово, (наукове) 
пояснення, наука».— С1С 166; Шанский 
ЗСРЯ І 4, 76; 51. мгуг. оЬсусії 251; 
Кіеіп 690; Ргізк 1 333—335.— Див. ще 
жона, логіка. 

[гінтяй] «гультяй», [гінтай] «тс.» 
Ж; — результат контамінації форм гуль¬ 
тяй, ([гільтяй]) і гін, гнати (див.). 

гіпербола, гіперболізйція, гіпербо¬ 
лізм, гіперболіст, гіперболічний; — р. 
гипербола, бр. гіпербола, п. ЬірегЬоІа, 
ч. слц. вл. ЬурегЬоІа, болг. м. хипер- 
бола, схв. хипербола, слн. ЬірегЬоІа; — 
запозичення з латинської мови; лат. 
ЬурегЬоІб являє собою запозичене гр. 
олерроХт) «перехід; перевага; надмір¬ 
ність; гіпербола, перебільшення», утво¬ 
рене за допомогою префікса бяєр- «пере-, 
через», спорідненого з дінд. ирагі «че¬ 
рез», двн. иЬаг, гот. иїаг «тс.», лат. 
5-ирег «зверху, над», від основи дієслова 
РаХА,со «кидаю; ударяю; гоню» (роА/і? 
«кидання; удар»).— СІС 166; Шанский 
ЗСРЯ І 4, 76—77; Фасмер 1 407; Ргізк 
II 966—967.— Див. ще бал1.— Пор. 
парабола. 

гіпноз, гіпнотарій, гіпнотизація, 
гіпнотизер, гіпнотизм, гіпнбтика, гіп¬ 
нотичний, гіпнотизувати; — р. гипнбз, 
бр. гіпноз, п. Ьірпога, ч. слц. Ьурпога, 
вл. Ьурпога, нл. Ьірпоіігт «гіпнотизм», 
болг. м. схв. хипноза, слн. Ьірпога; — 
запозичення з французької або англій¬ 
ської мови; фр. Ьурпозе (з 1877), англ. 
Ьурпозіз походять від нлат. Ьурпозіз 
«присипляння» (1829), утвореного від 
гр. 5ігу6со «присипляю^ пов’язаного з б^од 
«сон», спорідненим з псл. зш (^зьрп'ь), 
укр. сон. — СІС 168; Шанский ЗСРЯ І 4, 
78; Фасмер І 407; Оаигаї 396; Ргізк II 

970—971; Воізасд 1004—1005. — Див. 
ще сон, спати. 

гіпопотам (зоол.) «бегемот, Нірро- 
роїатиз атрЬіЬіиз Ь.»; — р. гиппопо- 
там, бр. гіпапатам, п. Ьіророіат, болг. 
м. хипопотам, схв. хипопотам; — запо¬ 
зичення з латинської мови; лат. Ьірро- 
роїашиз (Ьірророіатіиз, -іоз) походить 
від гр. Іяяолбтаиод (<Еляолотар.юд) 
«тс.», складного слова, яке виникло на 
основі словосполучення Гялод лотарюд 
«тс.» (букв, «річковий кінь»), утворе¬ 
ного з іменника Гялод «кінь» і прикмет¬ 
ника яотарюд «річковий», похідного від 
Іменника яотарод «річка», пов’язаного 
з яєторои «лечу», дінд. раіізуаіі «рине»; 
можливо, що гр. Гялод лотарюд є не¬ 
точною калькою єг. реЬешоиі «тс.» (букв, 
«водяна тварина»).— СІС 169; Шеізе 
435; Ргізк І 733—735; Воізасч 380—381, 
807; ЬокоізсЬ 24; Оезепіиз 95; Ш. С. 
Тіїїе, КоріізсЬе Огаттаїік, Ьеіргі§, 
1955, 326.— Див. ще Архйп.— Пор. бе¬ 
гемот. 

гіпотеза, гіпотетичний; — р. гипо- 
теза, бр. гіпотеза, п. Ьіроіега, ч. слц. 
Ьуроіега, вл. Ьуроіега, болг. м. схв. 
хипотеза, слн. Ьіроіега; — через поль¬ 
ське або німецьке посередництво (нім. 
НуроіЬезе) запозичене з латинської мо¬ 
ви; лат. ЬуроІЬезіз походить від гр. 
блбОеоїд «підкладка; основа; (основна) 
думка, тема;’ припущення, гіпотеза», 
утвореного від дієслова 6яогЬ&г)рл «під¬ 
кладаю, кладу в основу; висловлюю, 
припускаю», що складається з префікса 
бяо- «під-», спорідненого з нім. аиі «на», 
англ. ир «угору», і дієслова тгдгцлі «кла¬ 
ду», спорідненого з псл. сієї і, сіє]£ «кла¬ 
сти, кладу», укр. діти, діну.— СІС 169; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 80; Фасмер І 407; 
Ргізк II 897—898, 971; Воізасц 969, 
1005.— Див. ще діти2. 

гіпс, (ґіпсдвиця] (бот.) «ліщиця му- 
рова, СурзорЬіІа тигаїіз Ь.» Ж, гіпсу¬ 
вати; — р. болг. м. гипс, бр. гіпс, п. вл. 
£ІрЗ, Ч. розм. £УР$, §ІрЗ, кірз, СЛЦ. §урЗ, 
схв. гйпс, слн. §ірз; — запозичення з 
німецької мови; нім. Оірз походить від 
лат. дурзит «гіпс», яке зводиться до гр. 
-рфод «крейда, гіпс», запозиченого, оче¬ 
видно, з якоїсь семітської мови (пор. 
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гір гірлянда 

гебр. §арі5 «кристал»).— СІС І70; Шан- 
ский ЗСРЯ І 4, 81; Фасмер І 407; 
Юи§е—Міігка 258; ЬокоізсН 56; Ргізк 
І 336. 

[гір] «парші навколо очей у річних 
і дворічних овець» Я; — неясне. 

[ґірґалка] «горло» ВеУг, [ґірґачш] 
«тс.» ВеУг; — результат не зовсім яс¬ 
ної (очевидно, афективної) видозміни 
форм [ґарґала, ґар гачка] «тс.».— Див. 
ще ґарґала. 

гіркйй, [гиркйй] Ж, гіренький, [гірк¬ 
лий], гіркотний, гіркуватий, [гірок] 
«гіркий», [гірчавий] «на смак подібний 
до гірчака, болотної рослини» Я, [зір¬ 
частий] «гіркуватий» Я, гірчичний, 
[гдрко] «тяжко, важко» ЛЧерк, [гіркан 
(оленячий)] (бот.) «смовдь, Реисебапига 
сегуагіа», [гірканя] (бот.) «сосюрея, гір¬ 
кий корінь, Заиззигеа атага (Ь.) Е). С.; 
гриб А^агісиз рірегаїиз 5сор.» Мак, 
[гіркуша] «тс.» Ж, Мак, [гирканя] (вид 
гіркого гриба) Ж, [гиркйня] «тс. Ж; 
А^агісиз рірегаіиз 5сор. Мак», гіркість, 
Ігіркованя] (іхтА «гірчак, РНобеиз ата- 
гиз», гіркота, [гірчавінь], гірчак (іхт.) 
«РЬосІеиз зегісеиз атагиз^ВІосН.); (бот.) 
РоІу§опит регзісагіа Е.; Ро1у§опит Ьіз- 
Іргіа Б.; водяний перець, Рої ухопиш 
Ьусігорірег Б.; неїстівний гриб Туїіо- 
рііиз Іеііеиз (Виїї.) Кагзі.; [свиріпа, Вгаз- 
$іса сатрезігіз Б. Мак; грицики зви¬ 
чайні, СарзеІІа Ьигзаразіогіз МбпсН. 
Мак; волошка східна, Сепіаигеа огіепіа- 
Ііз Б. Мак; Сепіаигеа рісгіз Ра!1. Мак; 
чистотіл звичайний, СНеІісІопіит та^иа 
1.. Мак; кучерявий горошок, Согопіііа 
уагіа Б. Мак; гадючник шестипелюстко¬ 
вий, Рііірешіиіа Нехареіаіа СИНЬ. Мак; 
підмаренник, Оаііит Б. Мак; чаполоч 
пахуча, НіегосНІое обогаїа (Б.) ШаНІЬ^. 
Мак; хрінниця широколиста, Еерібіит 
ІаШоїіит Б. Мак; слабник водяний, 
МаїасНіит а^иаіісит (Б.) Рг. Мак; гір¬ 
куша нечуйвітрова, Рісгіз Ьіегасіоісіез 
1.. Мак; редька дика, РарЬапиз гарНапі- 
зігиш Б. Мак; жовтий осот польовий, 

ЗопсНиз агуепзіз Б.; смілка приземку¬ 
вата, Зііепе зиріпа М. В. Мак; гірчиця 
польова, Зіпаріз агуепзіз Р. Мак; на¬ 
стійна на гірких травах]», [гирчак] (бот.) 
«гірчак Мак; вид грибів Мо», [гірчанка] 
«тирлич, Оепііапа Р.» Мак, гірчйця «гір¬ 

ка приправа до страви; (бот.) Зіпаріз 
Р.; Іерука посівна, Егиса заііуа Б. С.; 
гриб А§агісиз зресіез]» Мак, [гирчйна] 
(бот.) «живокіст, ЗутрНуїит согсіііо- 
Ііигп», [горець] (бот.) «тирлич» Мак, 
[гореч] «гіркота» Ж, [горечавка] (бот.) 
«тирлич звичайний, Оепііапа рпешпо- 
папіЬе Р.» Мак, [горичка, горчавка] 
«тс.» Мак, [горкун] (бот.) «гадючник 
шестипелюстковий» Мак, [горчак] «не¬ 
їстівна дрібна рибка-колючка» Мо, гірк¬ 
нути, гіркніти «гіркнути», [гірчати], 
[гірчати] «ставати гіркішим», гірчити, 
горенйти «бути гірким на смак; [ставати 
гірким ЖЬ, [гореніти] «тс.» Ж, згірк¬ 
лий, прогірклий; — р. гдрький, бр. 
горкі, др. горькьш, п. §оггкі, ст. §огкі 
«гіркий», [§огкі] «гарячий», ч. Ногку 
«гіркий», (Ногку «гарячий»), слц. Ногку 
«гіркий», вл. Ногкі, нл. §огкі, полаб. 
сГогїЙ, болг. гбрпьк, м. горок, схв. 
гбрак, гдркй, слн. §огек, стел, гормгь;— 
псл. §огькь, прикметник, утворений від 
дієслова §огеіі «горіти»; первісне зна¬ 
чення «палючий, пекучий», звідки «та¬ 
кий, що пече в язик», далі «гіркий» 
(пор. ірл. §оігі «гіркий» від §огіт 
«грію», спорідненого з псл. £огеіі); не¬ 
переконлива реконструкція (Уаіііапі 
РЙ5 9, 8—10; В5Е 31, 46) псл. *§ьгькь, 
нібито, пов’язаного з дінд. §игй- «важ¬ 
кий, гр. Рарбд «тс.».— Критенко Вступ 
528, 556; Шанский ЗСРЯ І 4, 143—144; 
Фасмер І 445; ЗїаіУзкі 1323—324; МасНек 
Е5.ІС 177; ЗсНизіег-Зе^с 325; БЕР І 
266; Зкок І 591—592; Вегп. І 332—333; 
ТгиЬеско] В5Е 24, 133—134; Рокоту 
495.— Див. ще горіти. 

гірлянда; — р. болг. гирлянда, бр. 
гірлянда, п. ч. слц. вл. §іг1апс1а, м. гир- 
ланда, схв. гйрланд, гирланда, слн. £іг- 
Іапсіа; — можливо, через німецьке по¬ 
середництво (нім. СНгІапсІе) запозичене 
з французької мови; фр. §иіг1апсіе по¬ 
ходить від іт. §Ніг1апс1а «гірлянда», 
що відбиває фр. ст. §аг1апс1е, §иег1ап<іе 
«коло», пов’язане з фр. ст. §аг1ашіег 
«прикрашати, заквітчувати», нез’ясова- 
ного (можливо, германського) похо¬ 
дження.— СІС 170; Шанский ЗСРЯ І 
4, 82; Фасмер І 408; К1и§е—Міігка 
258; Е>аиіаі 351, 380. 

516 



гірнець гітара 

[гірнець] «курганний дубняк» Я; — 
болг. горун «дуб, С^иетсиз Б.», схв. 
горун «вид дуба»; — не зовсім ясне; 
болг. горун зіставляється з горя «горю; 
палю» або гора «ліс», а також із прус. 
§агіап «дерево».— БЕР І 266. 

гірсшник — див. огірошник3. 
Ігіртаі «палиця, що підтримує драб¬ 

ки воза» ВеЗа, [ґірт\ «тс.» ВеЗа; — за¬ 
позичення з німецької мови; нім. Оегіе 
«жердина» споріднене з дангл. £егсІ 
«лікоть (міра)», англ. §агс! «тс.», лат. 
Ьазіа «спис».— К1и§е—Міігка 250. 

гірший, [горійший], гірш (присл.), 
[гірше] «краще; більше» Дз, Ігбрій] 
«тс.», гіршати, [гіршйти] «обурювати» 
Ж, згірший «гірший», згірш (присл.), 
[незгірший] «непоганий», [несогірший 1 
«тс.»; — р. заст. гдрший, бр. гдршьі, др. 
горьшии, п. §ог$гу, ч. слц. Ьогзї, вл. 
ІЮГ5І, НЛ. §ОГ5у, СХВ. £Орй, СЛИ. £ЮГІ] 

(заст.) «гірший; кращий», стел, гории 
чол. р.,горьши жін. р.;— псл. *§огіь]ь 
чол. р., *§ог]ьзі жін. р., форма вищого 
ступеня від основи прикметника *§огькь 
«гіркий», взятої без суфікса -ьк-; пер¬ 
вісне значення «гіркіший»; неперекон¬ 
ливі інші етимології, в яких псл. ^ог^ь 
розглядається як первісний вищий сту¬ 
пінь, зіставлюваний з дінд. ^апуаз-, 
вищим ступенем від §игй- «важкий, 
прикрий» (Уаіііапі КЕ5 9, 5—12), або 
з гр. «гірший» (*хєР'ІС0Л?: псл. 
*£ог-.)ьіь з іє. *§Ьег-: *§Ьог-) (Масйек 
Е&ІС 176; ЬР 72, 74—75).— Зіашзкі І 
321; 5кок І 591—592; Вегіа] Е55і І 
163; Вегп. І 334; Тгаиїтапп 79; Рокоту 
495.— Див. ще гіркий, горе, горіти. 

гісоп (бот.) «Нуззориз оШсіпаїіз Ь.», 
[гиссдп, гіссоп Мак, ісоп Мак, сусоп Мак] 
«тс.»; — р. иссдп, бр. ісоп, др. гссоппь, 
п. Ьігор, ігор, ч. слц. Йугор, вл. ігор, 
ігоріса, нл. Йугоріса, ігорка, стел, 
^соп-ь; — запозичення з грецької мови; 
гр. иаосолое «гісоп» походить від гебр. 
ЄгоЬ «тс.», можливо, запозиченого з 
аккадської мови.— Фасмер II 142; 
Преобр. І 275; Воі$ас^ 1008; ЬокоізсЬ 
45; Кіи§е—Міігка 873; Оезепіиз 26. 

гість, [гістя] «гостя», [гістьба] «по¬ 
дорож; гостина» Ж, гостйна, гостйнець 
«подарунок; {великий шлях; корчма]», 

[гостйнник] «господар готелю» Ж, ігос- 
тйнниця] «готель» Ж, Ігостівнйк] «той, 
хто охоче ходить на бенкети», [гостов- 
нйця] «готель» Ж, гостювальник «гість», 
гостя, гостя (у виразі у гостя «в гості»), 
[гостьовйцтво] «гостинність» Ж, [гостєд¬ 
най] «гостинний» Ж, [гостелйвий] Ж» 
гостинний, [гостівнйй Ж, гдетний Ж» 
гостьовйтий Ж, гбщний Пі] «тс.», гос- 
тйти «приймати гостей», гостйтися 
«вгощатися; гостювати», гостювати, 
[відгбстини] «відвідини-відповідь», по- 
гбст «у Київській Русі — місце торгу 
і адміністративно-територіальна оди¬ 
ниця», [прйгіст] «привіт» Ж, [пригісник] 
«подарунок від гостей, подарунок на 
пам’ять» Ж, Іпригісне] «тс.» Ж, приго¬ 
щати «приймати, частувати гостей»; — 
р. гость, бр. госць, др. гость «гість; іно¬ 
земець; іноземний купець», П. £03С, 

Ч. ЙОЗІ, слц. йозі", вл. йозс, нл. §05С, 
полаб. (Гіізі, болг. м. гост, схв. гбст% 
слн. §озі, стел, гость.;—псл. §оз!ь< 
іє. *§йозііз; — споріднене з гот. §аз1з 
«чужинець, чужоземець», двн. §азІ 
«тс.», нвн. Сазі «гість, чужинець, при¬ 
булець», лат. йозііз початково «чужи¬ 
нець, гість», пізніше «ворожий чужозе¬ 
мець, ворог (особливо батьківщини)»; 
зв’язок із гр. %куос, (£єтРо£, £єГтод) 
«чужий», алб. йиаі «тс.» (Кгеїзсйтег 
К2 31, 414—415; Меуег Е\У 154) сум¬ 
нівний; думка про запозичення з гер¬ 
манських мов (Нігі РВгВ 23, 333) 
не обгрунтована.— Критенко Вступ 521; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 149—150; Фасмер 
І 447—448; 5Іа\узкі І 328; Вгііскпег 
153; 5сйизІег-5ешс 329; БЕР 1268; 5кок 
І 595; Вегіаі Е55.І І 164; ЗССЯ 7, 67 — 
68; Вегп. І 337; Тгаиїтапп 80; Роког- 
пу 453. 

гісь — див. гись. 
гітара, гітарйст; — р. гитара 

(заст. китара), бр. гітара, п. §ііага, 
[Шага], ч. куіага (заст. диііегпа), слц. 
§ііага, болг. китара, м. гитара, схв. 
гйтар, гитара, слн. Шага; — через ро¬ 
сійське або польське посередництво за¬ 
позичене з німецької або французької 
мови; нім. Оііагге (<ОіІагга), фр. §иі- 
Іаге походять від ісп. §иііагга, яке через 
латинське (лат. сіїїіага «струнний му¬ 
зичний інструмент») або арабське (ар. 
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кійага «тс.») і арамейське посередни¬ 
цтво було запозичене з грецької мови; 
гр. хіФара «тс.» є запозиченням з неві¬ 
домого джерела.— Акуленко 142; Шан- 
ский ЗСРЯ І 4, 83; Фасмер І 408; Кора- 
Іігізкі 359; К1и§е—Мйгка 259; Баигаї 
380; ВІосЬ І 355; Ргізк 1 850—851. 

Ігіцаш 1 «головний пиляр при розпи¬ 
люванні дощок» Ж; — очевидно, видо¬ 
змінене запозичення з румунської мови; 
рум. Ьа{а? «головний запряжний кінь» 
є похідним від Ьй] «повід; віжка», по¬ 
в’язуваного із звуконаслідувальним ви¬ 
гуком (На!) на позначення несподі¬ 
ваного руху при ловінні, хапанні.— 
БсЬеІшіко 130; РІЖМ 357. 

гічка «веслова спортивна шлюпка»;— 
бр. гічка', — запозичення з російської 
мови; р. гйчка утворено від гиг «легкий 
довгий вузький човен», що походить від 
нім. Оі§ «весловий човен капітана» або, 
як і нім. Оі§, безпосередньо від англ. 
еі§ «легкий човен», спорідненого з нім. 
Г§еі§еп1 «рухатися в різні боки, хита¬ 
тися»; припущення про запозичення ан¬ 
глійського слова із скандінавських мов 
(5кеаІ 212) непереконливе.— СІС 172; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 83; Фасмер І 404, 
408; Маїгепаиег 166; К1и§е—Мйгка 241, 
257; Раїк—Тогр І 309. 

ігія11 «страх» Ж; — неясне; можливо, 
ПОХОДИТЬ ВІД уг. І]Є(І «лякається», осо¬ 
бової форми етимологічно неясного діє¬ 
слова і]ес1пі «лякатися».— Вагсгі 133; 
ММТЕЗг II 196. 

[гія8] «треба» Ж; — запозичення з 
угорської мови; уг. Ьі]‘а «нестаток»- по¬ 
в’язане з уг. ст. Ьі «недолік, брак».— 
МІ\?ТЕ5г її 112. 

Ігія-5] «зволікання, уповільнення», 
Ігійний) «довгий, довгастий» Я; — не¬ 
ясне; можливо, походить від уг. 501 уе 
«незграбний, неповороткий» (також 
«дурний, потворний; німий»), пов’яза¬ 
ного з етимологічно неясним Ьиіпі «охо¬ 
лоджуватися, стигнути».— Вагсгі 129, 
130; ММТЕЗг II 179, 180. 

Іґія] «горілка» Ж; — неясне. 
Ігіябаї «неможливо, даремно, марно», 

Ігей-аба] «тс.» Ж; — запозичення з угор¬ 
ської мови; уг. ЬІаЬа «даремно, марно» 
пов’язане з прикметником Ній «дарем¬ 

ний», етимологічно неясним.— ММТЕЗг 
II 107; Вагсгі 118, 120, 122—123. 

[глабйнаї «одвірок» Я, глабці «сани 
з кузовом, обшитим лубом», [глабчастий] 
(про віз, сани) «з ящиком, обшитим лу¬ 
бом; з голоблями» Ж, [глабкйй] «з ящи¬ 
ком, обшитим лубом», [глобчастий1 «з 
голоблями» Ж; — похідні утворення 
від незасвідченого *глабати «охоплю¬ 
вати, з’єднувати, зміцнювати» (пор. п. 
§їаЬас «обіймати, охоплювати, захоп¬ 
лювати»), ітератива від дієслова \гло- 
бйти] «зміцнювати (вал млина); зати¬ 
кати клоччям (ущільнювати щось)»; 
отже, первісне значення — «речі, якими 
охоплюють, обшивають».— Фасмер І 
413; 51а\у$кі І 291.— Див. ще глоба. 

глава «розділ (книги та ін.); керів¬ 
ник; (кн. заст.) голова», [главйця] «го¬ 
лова», Іглавйза] «ватажок» Я, оглав 
«зміст», озаглавити, [прйглавки] «деталь 
у млині» Ж; — р. глава «розділ; керів¬ 
ник», бр. глава «розділ», др. кн. глава 
«голова; розділ; керівник»; — через дав¬ 
ньоруську мову запозичене з старосло¬ 
в’янської; стел, (цсл.) гл4Ед є законо- 
мірним відповідником до укр. голова; 
у значенні «розділ» стел, глава є, оче¬ 
видно, калькою гр. кєфаЯа.юу «тс.», 
похідного від кєфаА,7) «голова».— Шан¬ 
ский ЗСРЯ 1 4, 83; Фасмер І 408.— 
Див. ще голова. 

[главаті (бот.) «волошка синя, Сепіаи- 
геа суапиз Ь.» Мак; — очевидно, резуль¬ 
тат видозміни деетимологізованої форми 
блавйт «тс.», зближеної з глава «голова» 
під впливом назви [головатень] «волошка 
лучна, Сепіаигеа )‘асеа Ь.». — Див. ще 
блават. 

[глагоїти] «заспокоювати, мирити, 
втихомирювати» Ж, О, [глаїти] «тс.» 
Ж, О, [глаїтися] «узгоджуватися» Ж;— 
неясне; можливо, наслідок контамінації 
слів лагодити І гоїти з протетичним г 
перед л (пор. появу г перед початковим 
сонорним в інших словах південно- 
західних говірок — (?)ластівка, Ара¬ 
бок тощо).— Див. ще гоїти, лагодити. 

глагол, глаголиця, глагдль (назва лі¬ 
тери г), [глагіль] «тс.» Ж, глаголичний, 
глаголйцький, глагдлати «розмовляти», 
глаголіти «тс.», розглагдльствувати; — 
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р. глагол, др. (цсл.) глйгол-ь; — через 
Давньоруську мову запозичене з старо¬ 
слов’янської; стел, глаголіі «слово, мова» 
споріднене з р. [гологблить] «базікати», 
п. Сіо^оіу (топонім), ч. заст. ЬІаЬої 
«мова», слц. кн. ЬІаЬої «дзвоніння (дзво¬ 
нів)», болг. глагол «дієслово», м. [гла¬ 
гол] «розмова, мова», схв. глагол, глагол 
«дієслово», слн. §1а§о1 «тс.» і походить 
від псл.^оі^оіь, утвореного подвоєнням 
того самого кореня, що й у суфіксаль¬ 
ному псл. *§о1-5і> «голос»; сумнівне зі¬ 
ставлення з дінд. §аг§агаЬ «вид музич¬ 
ного інструмента» або дінд. §Ьаг§ЬагаЬ 
«гримливий, булькітливий шум» (Вегп. 

1 320; МеіПеІ Еішіез 229; МасЬек Е5ЛС 
160).— Фасмер І 430; ЗІашзкі І 292; 
БЕР І 245; 5кок І 564—565; Вегіа] 
Е55Д І 144; ЗССЯ 6,205.—Див. ще голос. 

гладити, гладнути, гладшати, [гла- 
дше] «один з інструментів колісника» 
Я, гладйлка, [гладило] «усе, чим можна 
гладити; те, чим воронують» Я, гладиль¬ 
ник, [гладйльце] «інструмент для вигла¬ 
джування дерева» Ж, [гладиш] «яйце», 
[гладиш] «товстун» Я, [гладжениця] 
«тонка чесалка для льону або конопель» 
Ж, [гладильниця Ж, гладниця ЖІ «тс.», 
[гладівнйк] «рубанок» О, [гладій] «ін¬ 
струмент для обточування ступиць», 
[гладінка] «чоловік або жінка з гладким, 
нерябим обличчям» Ж, гладінь, [гладб- 
ня] «ошатна гарна жінка» Ж, гладун 
«гладкий чоловік», [гладуля] «гладка 
жінка», гладуха «тс.», [гладінка] (зоол.) 
«змія мідянка, Ащщіз Гга§і1І5; ящірка», 
[гладущиця] «приємна, облеслива, глад¬ 
ка жінка», [гладуші] «яйця» Я, [гладя] 
«рід плоскої вишивки» Я, гладкий, глад¬ 
кий, гладючий «дуже товстий, глад- 
кйк», гладющий «тс.», [вйглада] «глянець» 
Ж, [загладити] «знищити» ВеЗн, [за- 
глад] «загибель» Ж, Ізаглада, загладь] 
«тс.» Ж, [оглада] «вихованість, добрі ма¬ 
нери» Ж; — р. гладить, бр. гладзіць, 
др. гладити, п. §1абгіс, ч. ЬІасШі, слц. 
шасІД, вл. ЬІабгіс, нл. §ІагІ5, полаб. 
§1о1’б «гладкий, гарний, гожий», болг. 
гладя «гладжу», м. глади «(він) гладить», 
схв. гладити, слн. §1абііі стел, глади¬ 
ти; — пел. §1асШ.і, відіменне дієслово, 
утворене від псл. *§1а(іи- Сіє. *§1ас!1ш-, 
ще до розширення його суфіксом *-кь 

(пор. псл. §1абькь, укр. гладкий); — 
споріднене з лит. §1обйз «такий, що при¬ 
лягає», £І0СІ2Іи, £І05ІІ «гладити», лтс. 
§1аз1и, §1азШ «тс.», прус. £ІОЗІО «точиль¬ 
ний камінь», лат. §1аЬег «гладкий, без¬ 
волосий, лисий», двн. §1а1 «гладкий, 
блискучий», нвн. £Іа1і «гладкий», англ. 
£Іаб «задоволений, радий».— Шанский 
ЗСРЯ І 4, 86-87; Фасмер І 409; Зїашзкі 
І 287—288; БЕР І 246; 5кок І 564; Вег- 
Іаі Е55Л І 143—144; ЗССЯ 6, 111 — 116; 
Вегп І 300; Тгаиішапп 90. 

гладишка «глечик для молока», [гла¬ 
дун, гладунець, гладуш, гладущик] 
«тс.»; — бр. гладьіш, гладишка, п. І£Іа- 
бузгка] «тс.»; — результат зближення з 
основою глад-(ити) праслов’янської ос¬ 
нови Іаіу чи Іаіь на позначення глиня¬ 
ного посуду, збереженої в р. [латка] 
«глиняна сковорода, череп’яна миска», 
бр. латка «миска», латушка, ладушка 
«тс.», др. латьш «горщик», лад-ька, 
лати, лат'ьвь «тс.», п. [Іаіка] «горщик 
для молока», ч. діал. слц. Іаіка «глечик, 
горщик для молока», болг. латвица 
«глечик», схв. Паї] «глиняна посудина», 
[Іаііса] «тс.», слн. Іаіуіса «глиняна ско¬ 
ворода», стел, ллттікл «горщик»; — псл. 
Іаіу (Іаіь), можливо, споріднене з нвн. 
Беііеп «глина», двн. Іеііо «тс.», дісл. 
1е]з]а (<*1аф]оп-) «глина; бруд», сірл. 
ІаіЬасЬ «намул»; менш переконливе тлу¬ 
мачення (Дзендзелівський РКЗ БТАТ 15, 
123—124) як результату контамінації 
слів глек і гладкйй або зіставлення 
(Фасмер II 465) з лит. Іибіаз «човен».— 
Трубачев Рем. терминол. 219—220; Вегп. 
І 694; К1и§е—Міігка 436. 

[гладишник] (бот.) «парило, А^гішо- 
піа Б.; чистотіл, СЬеІібопіиш», [гладиш¬ 
ник] (бот.) «чистотіл»; — похідні утво¬ 
рення від [гладишка] «глечик для мо¬ 
лока», [гладуш, гладущик] «тс.»; назви 
зумовлені використанням цих рослин 
для випарювання глечиків (пор. інші 
назви цих рослин: [парило, глекопар, 
сметанник]).— Див. ще гладишка. 

гладіолус (бот.) «Оіасііоіиз ішЬгіса- 
іиз Б.»; — р. гладидлус, п. діасііоіиз, 
£Іас1іо1а, ч. §1абіо1а, §1асНо1, слц. вл. 
§1асііо1а, болг. гладиола, схв. гладйола, 
слн. §1абіо1а; — запозичення з латин¬ 
ської мови; лат. §1асііо1и$ є зменшеною 
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формою від §1ас1іи5 «меч, шпага», запо¬ 
зиченого з кельтських мов (пор. дірл. 
сІаісІ-еЬ «шпага»); латинська назва рос¬ 
лини зумовлена формою листя.— СІС 
172; Шанский ЗСРЯ І 4, 86; Ваигаі 
364; ІУаІсІе—Ноїт. І 603—604; Егпоиі— 
МеіІІеі І 275—276. 

їгладуи] (бот.) «остудник голий, Нег- 
піагіа §1аЬга Ь.» Мак, [гладунка] «тс.» 
Мак; — бр. гладун «тс.»; — пов’язане з 
прикметником гладкий; назва зумовлена 
відсутністю волосків на листках цього 
різновиду остудника, на відміну від 
остудника волосистого, Негпіагіа Ітіг- 
$и(а (пор. російські назви обох рос¬ 
лин: грижник гладкий — грижник во¬ 
лосистий). — Федченко—Флеров 390.— 
Див. ще гладити. 

глажанка, глаза — див. логаза. 
глазет (текст.), [глясет] «тс.»; — 

р. бр. болг. глазет; — запозичення з 
французької мови; фр. §1асе1 «глазет» 
пов’язане з прикметником £Іасе «лиску¬ 
чий», похідним від дієслова §1асег «за¬ 
морожувати; наводити глянс, блиск, 
глазурувати», утвореним від §1асе «лід», 
що походить від лат. §1асіЄз «тс.», спо¬ 
рідненого з дісл. кіакі «замерзла земля»; 
форма глазет Зам. очікуваної *гласет 
пояснюється, можливо, проникненням 
слова через німецьку мову, в якій форма 
§1азіег1 «глазурований» вживається та¬ 
кож у значенні «лайковий» (зам. £Іа- 
сіегі).— СІС 172; Шанский ЗСРЯ І 4, 
88—89; Фасмер І 410; ССРЛЯ 3, 129; 
Оаигаї 363; ЇУаІсІе—Ноїт. І 603. 

[глазкй] «залізні грузила, що при¬ 
кріплюються до невода»; — р. глаз 
«око», глазок «очко; коштовний камінь, 
напр., у персні», др. глазгкь «кулька» 
(глазкй стеклянии «скляні кульки»), 
п. §1аг «великий камінь, відколотий шма¬ 
ток скелі», §1агік «камінець», ч. ст. 
Ьіагес «вид каменю», м. Глазна река 
(місц. назва) «Кам’яна річка» (тобто 
з кам’яним річищем); — псл. *£Іагь 
«куля (кам’яна), камінь»; — походжен¬ 
ня не зовсім ясне; можливо, через поль¬ 
ське посередництво запозичене з чесь¬ 
кої мови (ч. *Маг, Ьіагес «камінець», 
первісно «кругла галька, вигладжена 
водою»); об’єднують також з псл. 
*§1егьпь «кісточка» (укр. [глезна] «тс.»), 

припускаючи іє. *§е1- «щось кругле, 
кулясте»; менш обгрунтовані спроби по¬ 
в’язати псл. *£Іагь із псл. *£Іасі'ьк'ь 
через гіпотетичне *£Іасі-2'ь (Вгйскпег ІР 
23, 213), з псл. *2е1дс1ь (укр. жолудь), 
*§оІуа (укр. голова) через гіпотетичне 
^ьі-аг-ь (І^іпзкі] Р51 6, 215—219), 
із снн. §Іагеп «блищати, палати», двн. 
§1а& «янтар, скло» (2иріІга К2 37, 397; 
Вегп. І ЗОЇ), з псл. *§]§йа1і (укр. гля¬ 
діти) Мокі АЇЗІРЬ 28, 1—2; 29, 14— 
15), з лит. §Шгпа5 «слабкий, хирлявий» 
(МасЬек ЕЗЛбЗ 143); непереконлива та¬ 
кож думка про походження від герм. 
*£Іага- «янтар» (Кірагзку СИЗ 172— 
174).— Фасмер—Трубачев І 409—410; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 88; Віа^зкі І 288— 
289; Мозгупзкі .ІР 35, 117; МасЬек 
Е5.ЇС405; ЗССЯ 6, 117—! 18. 

глазур, глазурувати; — р. главурь, бр. 
болг. м. схв. глазура, п. £Іагига (рідк. 
§1агиг ч. р.), ч. вл. §1агига, слц. слн. 
£Іа2Йга; — запозичення з німецької мо¬ 
ви; нім. Оіазйг «глазур» утворене від 
Сіаз «скло», пов’язаного, як І англ. 
§1азз «тс.», дісл. §1аеза «прикрашати 
чимсь блискучим», з нім. £Іапгеп «бли¬ 
щати», £ІІП2ЄП «тс.», спорідненими з псл. 

укр. глядіти, за допомогою ро¬ 
манського словотворчого елемента -иг(-) 
(за зразком нім. Ьазйг «лазур; глазур» 
<слат. Іазйгіит «лазур»).— СІС 172; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 89—90; Фасмер І 
410; К1и§е—Міїгка 260.— Див. ще гля¬ 
діти. 

(гламбі «качан капусти» ВеЗа; — 
давнє запозичення з польської мови; 
п. «тс.», як і ч. ЬІоиЬ, слц. ЬІйЬ, 
вл. ЬІиЬ, нл. £ІиЬ «тс.», споріднене з 
дісл. кіеррг «брила, грудка», кІшпЬа 
«дрюк», нім. Кіитреп «брила», англ. 
сіатр «купа» (з іє. *§е1- «стискати, зби¬ 
вати; щось кругле»); непереконливе по¬ 
в’язання з п. к!д.Ь «бульба» (р. кл^бень) 
(Вгйскпег К2 43, 321), а також з псл. 
*§1?Ьь (укр. глиб) (Вгйскпег 143; І<2 
42, 345).— $1а\У5кі 1 289—290. 

гланда; — р. бр. болг. гланда; — 
запозичення з французької мови; фр. 
§1апйе «залоза, гланда» утворене від 
лат. ^Іапсіиіа «шийна залоза», зменше¬ 
ної форми від §1апз «жолудь», спорідне* 
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ного з псл. геїфсіь, укр. жолудь.— СІС 
172; Шанский ЗСРЯ 1 4, 90; Фасмер 
І 410; Преобр. І 227; Оаигаі 364; Шаі- 
гіе—Ноїш. І 604—605.— Див. ще жо¬ 
лудь. 

глас, глашатай, гласний, 1возгласиі 
«вихваляння» Ж, 1 возгласйтися] «про¬ 
славитися» Ж, 1возгласнутися1 «обізва¬ 
тися» Я, [присоглашати] «схиляти на 
свій бік», [соглас] «згода» Ж, [согласка] 
«одностайність» Ж; — Р- глас, бр. глас, 
др. глась; — через давньоруську мову 
запозичене з старослов’янської; стел, 
гласг є закономірним південнослов’ян¬ 
ським відповідником до др. голось, укр. 
голос.— Шанский ЗСРЯ 14, 90; Фасмер 
І 410.— Див. ще голос. 

глевіти, глевавий, глевкий, глевкува¬ 
тий, глевтюк, глевтяк, глевтякуватий, 
глевчак, глев*як — див. гливіти. 

[ґлеґул] «кладка між горами» Ко; — 
не зовсім ясне; можливо, походить від 
рум. сіабіїиі «споруда» (-иі — означе¬ 
ний артикль), похідного від дієслова 
(а) сіасії, що є запозиченням із слов’ян¬ 
ських мов (пор. псл. кіазіі, к1асІ9 «кла¬ 
сти, кладу»),— Сгйп]‘а1а 282; Каїигп. 
15.— Пор. класти. 

[глезеньї (вид рослини) Ж; — мож¬ 
ливо, походить з колишнього *§1ь-2- 
ьпь, утвореного від прикметника *§1ь- 
2-ЬПЬ «гладкий, слизький» (пор. р. 
[глезкий]<§Іь-г-'ьк'ь «тс.»), спорідненого 
з укр. глизявий «клейкий, в’язкий»; 
до слів з тим самим коренем належать 
також псл. £Ііуа (укр. глйва), §1іпа 
(укр. глйна), §1І5Іт> (укр. глист), де від¬ 
бито інший ступінь вокалізму (*§1еі- 
зам. £ІІ-).— Фасмер І 411.— Див. ще 
глизявий.— Пор. глйва, глйна, глист. 

[глезна! «кісточка (в нозі)» Ж, 1 глез- 
но 1 «суглоб у кістках» Я; — р. глезна 
«голінка», др. глезна «кісточка», глезна, 
глезно «тс.», п. §1огпа «голінка, ліктьова 
кістка» (ст.§1о2п «кісточка»), ч. Ьіегпо 
«кісточка», ст. Ьіегеп, нл. §1огопк «тс.», 
болг. глезен «тс.; шишка; сук», м. глезен 
«кісточка», схв. глежан> (род.. в. глЬ- 
ЖН>а), СЛН. §ІЄ2ЄП], [§ІЄ2ЄПІІ, СТ. £ІЄ2ЄП, 
стел, гдезкид «тс.»; — псл. *§1егпі>; — 
очевидно, споріднене з лит. зіезпаз 
(зіезпаз, зіезпе) «кісточка», зіезпа (зіегпа) 

«найвища частина стопи біля суглоба» 
при неясній відмінності початкових при¬ 
голосних, а також з дісл. кіаккг «брила; 
пляма; хмарка» (з *§1о§по-) (Вегп. І 
302; ЗССЯ 6, 119), з яким зіставлялось 
і псл. *§1агь (Регззоп Веііг. 792— 
793; Рокоту 358), проти чого вислов¬ 
люється заперечення (Кірагзку (ЗБО 
173); Махек (Е$лЄ 167—168; пор. також 
БЕР І 248) зіставляє псл. *§1ег- з дінд. 
§1аЬа- «гральна кістка», а литовські 
слова вважає запозиченими з слов’ян¬ 
ських мов.— Фасмер І 411; 51а\узкі І 
286; Вгііскпег 145; 5кок І 569; Вегіаі 
Е55Л І 146—147.— Пор. глазкй. 

глей, [глий Ж, ґлей Ж1, [глейовйна] 
«глиняста земля», [глейник] «вид чер¬ 
в’яка (ТиЬИех)» Ж, [глеїще] «глинище» 
Я, глейщик «відвізник глею в шахті» 
Я, глейкий, глеюватий; — р. діал. бр. 
глей, п. §1еі (із сх.-сл. мов), схв. гл£{ 
«сорт глини»;—псл. [*§1ьіь] < *§1і-р-, 
з тим самим коренем, що й псл. §1іпа 
(укр. глйна), §1ізіь (укр. глист)', — спо¬ 
ріднене з снн. кіеі «глина», дангл. с1ае£ 
«глина; мул», англ. сіау, норв. [кіі] 
«тс.», гр. '(А.їа «клей», •(Яоіа «тс.», -(Яоібс; 
«липка речовина, клей», лит. §1уіе «соп- 
ля», §1Не, §1ііЇ5 «слиз; клей; сопля», 
лтс. §1Ї2(1а «глина, синя глина».— Фас¬ 
мер І 411—412; Филин Происх. яз. 528— 
529; Зіашзкі І 282; Трубачев Рем. тер- 
минол. 218; ЗССЯ 6, 162; Вегп. І 310; 
К1и£е—Міігка 375; Тгаиігпапп 92.— 
Пор. глйна, глист. 

ґлей «клей деяких фруктових де¬ 
рев»; — результат видозміни первісного 
клей (пор. подібне слц. §1еі «клей» поруч 
з [к 1 е) 1 «тс.»); нова форма збереглася 
поряд із первісною клей завдяки закріп¬ 
ленню за нею вужчого специфічного 
значення.— Зіахузкі II 200—201.— Див. 
ще клей. 

[глейт] «полива; полив’яний горщик», 
[гліт\ «матеріал для поливи» Я; — 
р. [глет], п. £ІеДа, рідк. §1е]1 (ст. §1е1а, 
§1і1а),. ч. к1е]і, слц. §1іе(іа «тс.»; — 
через польську мову запозичене з ні¬ 
мецької; нім. Сіаііе «полива» походить 
відйіаіі «гладкий», спорідненого з дангл. 
§1аеб «блискучий; радий», англ. §1асІ 
«радий», псл. ^Іабькь, укр. гладкий.— 
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5>У І*833; К1и§е—МИгка 259.—Див. 
ше гладити. 

глек, глечик «глиняна посудина; 
груба самовара; гра», жовті глечики 
(бот.) «(жовте) латаття, МирЬаг Іиіеит 
5тИЬ.»;—р. (псков.) Ігилек) (<*голек 
чи з псл. §у1ькт>) «рукомийник (глек, 
пристосований для миття рук)», (пд.- 
зах.) [глек] «глек, кухоль», ст. голец «по¬ 
судина, вживана як міра сипких тіл», 
бр. гляк «глек», др. гьлькг, еглекк, 
глекь, голькь, голк'ь, п. [Мак, Іак] 
(з бр.), [ЬІекІ (з укр.): — псл. сх. 
[*§'ьіьк'ь, *£тЛьсь], які, очевидно, є по¬ 
чатково зменшувальними формами від 
ие збереженого псл. *§'ь1'ь (<іє. [*§и- 
Іоз]); — пов’язане з гр. уаоЯо? «глек, 
кругла посудина для води або молока», 
■рААад «вид чаші», 'раД.ад «мегарська 
чаша», ускАбд, уссьХос «округле фінікій¬ 
ське вантажне судно», дісл. ісл. к]611 
«корабель», дангл. сеоі, днн. двн. кіоі, 
свн. кеі «тс.», очевидно, також дінд. 
§о!аЬ «округла посудина для води», 
яке вважається ще запозиченням з дра¬ 
відських мов (МаугЬоіег І 349); дальша 
етимологія не з’ясована; позаслов’ян- 
ські відповідники виводяться від іє. 
*§еи- «згинати, заокруглюватися», *£еш 
1о- «щось округле» (Рокоту 396—397), 
V такому разі псл. *§'ь1ькь могло б бути 
виведене від іє. *§и-1-іко-5; проте ос¬ 
кільки подібні назви є і в інших мовних 
сім’ях — гебр. §и11а «округла посудина 
для олії», ак. ^иііаіи «вид посудини», 
арам. §и11еіа «глек для вина», ар. §и11а 
«глек, глечик», груз. (можливо, з ар.) 
киїа «глек для вина з вузькою ший¬ 
кою» — і є думки, що гр. 70ИА05 (Бе\уу 
Ргетсіху. 151, 210) і дінд. §о!а1з (Розеп 
Безопепи Ба'ат II (12) 21, за Майргофе- 
ром) запозичені з семітських мов, мож¬ 
на припускати, що йдеться про куль¬ 
турне слово східносередземноморської 
області (можливо, семітського похо¬ 
дження), яке потрапило до германців 
і східних слов’ян, де йому надано міс¬ 
цевої форми за допомогою зменшуваль¬ 
ного суфікса -ькь або -ьсь; менш віро¬ 
гідне з фонетичного погляду пов’язання 
з псл. ^Іьіаіі «ковтати» (укр. глитати) 
ІЗІашзкі І 421; Дзендзелівський РКЛ 
І/Ш 15, 123—124); з тих самих мірку¬ 

вань неприйнятні зіставлення з псл. 
[*£Іь_іь], укр. глей (Вегп. І 310) або 
з п. §1еп «скибка хліба», що виводи¬ 
ться разом з *§ь1ькт> від кореня *§1и- 
(Вгііскпег 141, 172); мало переконли¬ 
вим є також виведення (Семереньи ВЯ 
1967/4. 20) від гр. «чашка».— 
Гавлова Зтимология 1966, 97—98; Фас- 
мер І 412; Филин Происх. яз. 528—529; 
Трубачев Рем. терминол. 218; ЗССЯ 7, 
192—193; Ва§а РР II 295. . 

[глембеї] «менструація» Ж; — не¬ 
ясне; можливо походить від уг. *йопар- 
Ье1ує§ (букв.) «місячний знак» (пор. уг. 
Ьопарзгат «менструація» (букв.) «мі¬ 
сячне число»), складного утворення з 
іменника Ьопар «місяць (календарний)», 
утвореного з іменників Ьо «місяць (ка¬ 
лендарний, первісно — назва небесного 
тіла)», спорідненого з манс. сЬа\у «Мі¬ 
сяць (небесне тіло)», фін. кии, морд, ков 
«тс.» і етимологічно не зовсім ясного пар 
«сонце, день», та іменника Ье1уе§, запо¬ 
зиченого з тюркських мов (пор. уйг. 
Ьііік «знак», тур. Ьі1і§ «знання»).— 
ММТЕ5г І 277—278; Вагсгі 18, 126. 

[ґлемей] «провалля, долина; лісок» 
Ж; — очевидно, запозичення з румун¬ 
ської мови; походження рум. §іагпеіе 
«курган», [§1йтїш] «скеляста верхови¬ 
на» неясне.— Уіпсепх 5. 

[глемей] «глиниста земля, суглинок» 
МСБГ, Гґлемей ВеНЗн, МСБГ, глимей 
МСБГ, Глимей МСБГ] «тс.», [глимейку- 
ватий] «глеюватий, глинистий» МСБГ;— 
очевидно, запозичення з німецької мови; 
нім. [БеЬтегсІ(е)] «тс.» (літ. Бейтегсіе) 
є складним словом, утвореним з Бейт 
«глина», спорідненого з лат. Іітиз 
(<*1оіто5) «мул» і Егсіе «земля», спо¬ 
рідненого з гр. єра£є «на землю»; почат¬ 
кове ґ і кінцеве й з’явилися в результаті 
контамінації з ґлей «глей».— К1и§е— 
Міігка 170—171, 430. 

[глемуздатиі «незграбно щось роби¬ 
ти» Я, [заглемездий] «неповороткий», 
[заглемезий1 «незграбний, неоковирний», 
[загилимездуватий Па, заглемезуватий 
ЯІ «тс.», [заґилимезда] «велика і не¬ 
зграбна людина» Па, [заглемедзок] «гру¬ 
бо зроблений предмет»; — п. [§1еті§сІ2іс] 
«вовтузитися, щось марудно робити», 
[§1егп2іс] «тс.», ч. ЬІеціугсШі зе «рухати- 
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ся, як слимак», Ьіетугсі’ «слимак», ст. 
Ьіегаугсіг, Ьіетузс «тс.»; — псл. [*£Іе- 
шдгсіаіі, *§1ет§(2)(Ші] «рухатися, як 
слимак», похідне від [*£Іет£2СІь, £Іе- 
т^гсіь] «слимак», пов’язаного з *§1е-т-, 
§1е-т- «слиз», з тим самим коренем, що 
й у псл. *§1еггь (укр. [глшьі «вид водо- 
ростей»), *§1ь_]‘ь (укр. глей); — спорід¬ 
нене з лтс. §1егп2І «базікати; повільно 
їсти», §1епЇ2а «невдаха, незграба; ба¬ 
зіка», які пов’язуються з лтс. §1іета$ 
«слиз», £Ііете2і$ «слимак», лит. §1втез 
«слиз».— Зіам/вкі І 283; МасЬек ЕЗЛС 
167; Ргаепкеї 156.— Пор. глей, глінь. 

[гленути] «ударити» Я;—очевидно, 
результат метатези звукової форми [лиг¬ 
нути] «тс.» (див.). 

глиб, [глйбень] «глибінь», глибина, 
глибйнка, [глибиня], глибінь, [глйбка) 
«яма», [глйбоч, глибочень, глибочиня], 
глибочінь, [глібина) Ме, [глуб] «глиб» 
Ж, [глубина Ж, глубочінь], глибокий, 
[глібдкий] Ме, МСБГ, [глубий] «глибо¬ 
кий» Ж, [глубский, глюббкий] «тс.» Ж, 
[глибйти], глибочіти, глйбшати, [вглуб- 
ливий1 «такий, що охоче заглиблюється» 
Ж, воглублення «заглиблення» Ж, \воз- 
глибйтися] «заглибитися» Я, заглйбина, 
заглибник (тех.), заглибнйй (спец.), за- 
глйбити, [заглуб Ж, заглубина Ж, за- 
глубчастий Ж, заглубйтися ЖІ, зав¬ 
глибшки, зглйбити «осягнути розумом», 
[зглибока], навглйбшки, незглибймий, не- 
зглйбний «незбагненний», [незглубймий] 
«тс.» Ж, поглйбити, проглйбина «заглиб¬ 
лення (місце)» Ж, Іпрбглуб] «глибина», 
углйбка «заглиблення (процес)», углиб 
(присл.), углйбшкй, [углибати] «зану¬ 
рюватися», [углубйтися] «заглибитися» 
Ж;—Р. глубь, [глибь], бр. глиб, [глу- 
бачзць], др. глубь, п. §ї§Ьокі, [с!§- 
Ьокі, §1уЬоскі], ч. ЬІоиЬ, ЬІиЬоку, [Ьіу- 

ЬокуІ, слц. ЬІЬ, ЬІЬоку, вл. ЬїиЬіс, Ьіи- 
Ьокі, нл. с!1уш, сііутокі, (§їиш, §1иЬ, 
£ІиЬокі], полаб. §1дЬйІ’б, болг. д'ьлбок, м. 
длаб «виїмка», длабок «глибокий», схв. ду¬ 
бина «глибина», діубок «глибокий», [глй- 
бок, губок, гелбок], слн. §1оЬок, стел, ГЛИ¬ 

БОКІЇ, ЦСЛ.-СХВ. ГЛЬЕ0К”Ь (<*ГЛ’КНС>К'ь);— 

псл. *§1уЬь (похідне від прикметника 
*£]уЬь, первісної форми прикметника 
*§1уЬокь), §1дЬь, §,]дЬокь, крім яких 

були також форми псл. *£ІьЬь і *§1'ьЬок'ь, 

засвідчені слц. ЬІЬ, ЬІЬоку, схв. (чак.) 
[губок, гелбок]; — найімовірніший зв’я¬ 
зок з іє. *£ІеиЬЬ- «рити, видовбувати», 
різні ступені кореневого вокалізму яко¬ 
го в праслов’янських формах могли від¬ 
повідати первісно різним морфологіч¬ 
ним категоріям; споріднене з лат. §1цЬо 
«лузаю, облуплюю», двн. кШЬоп «роз¬ 
щеплювати», дісл. кіійїа «розколювати» 
(відповідають іє. *§1иЬЬ-, псл. *§1уЬ-), 
гр. 7>іи(рсй «видовбую», уЯбрра «те, що 
видовбане» (відповідає іє. *£ІйЬЬ-. псл. 
*§ІьЬ-); псл. §1дЬ- відповідає індоєвро¬ 
пейській основі з нульовим вокалізмом 
і носовим інфіксом (*§1и-т-ЬЬ-); розви¬ 
ток значення у праслов’янській мові, 
як у спорідненому нім. Кіиіі «розко¬ 
лина, щілина; провалля, безодня, гли¬ 
бінь»; менш вірогідні пов’язання з псл. 
*2ЄІЬь (укр. жолоб), *§1оЬііі «видовбу¬ 
вати», іє. *§е1еЬЬ-, звідки мало б бути 
§1уЬокь під впливом уузокь (ЗсЬизіег- 
Зєлус 289—290; Раїк—Тогр І 361; Ниїег 
ЬР 44, 26—ЗО), а також з лит. £і1й5 
«глибокий», §е1те «глибінь» (Меіііеі; 
МЗЬ 14, 371).—Шанский ЗСРЯ І 4, 97— 
98; Фасмер І 415, 417—418; Зіа\узкі І 
289—291; БЕР І 253; Зкок І 450—451; 
Вегіаі Е53Л 1 149;,ЗССЯ 6, 141 — 142; 
Вегп. І 307; МеІПеі Еіисіез 265. 

глиба, глйбистий;— р. бр. глиба; — 
псл. (сх.) [§1уЬа] < *£ІйЬа;—очевид¬ 
но споріднене з лат. §ІеЬа «глиба; куль¬ 
ка», можливо, також з лит. §1йтегі$ 
«кусок, окраєць (хліба)», ^Іитгаз «шу¬ 
тий», §1шпа5 «тс.» (Вп§а КР І 328); 
зводиться до іє. *§1(о)и- «пухнути».— 
Трубачев В Я 1957/5, 70; Шанский ЗСРЯ 
І 4, 102; Фасмер І 417; Брандт РФВ 22, 
119; Вегп. І 310; Регвзоп Веііг. 933. 

[глйбатиі «важко махати крилами, 
повільно летіти; пастися по дощу О; 
копати О», Іглинути] «сохнути, пропада¬ 
ти» О, [глибнути] «втрачати сили» Ж, 
[глибніти] «тс.» Ж; — п. (ст.) §1п^с 
(<*£ІьЬпф1:і) «грузнути, в’язнути, про¬ 
валюватися в багно, болото», болг. гли¬ 
бам «іду по болоту, багну», м. глиби се 
«грузне, в’язне», схв. глйбати «брьоха¬ 
ти по болоту, грязюці»; — псл. §1іЬаіі, 
похідне від §1і-Ьь «трясовина, багно; 
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глива глина 

грузьке, липке болото», з коренем тим 
самим, що й у псл. §1іпа (укр. глйна), 
*§Іь]ь (укр. глей), §Ііз(г (укр. глист), 
*£Іепь (укр. глінь); пов’язується також 
(5кок І 450) з глиб, глибокий (псл. §1уЬ- 
< *§ШЬ-).— 51а\шкі І 283—284; БЕР І 
248—249; ЗССЯ б, 124.— Див. ще глей, 
глйна.— Пор. глист, глінь. 

глива «сорт груші, бергамот; гриб 
на дереві, губка; гриб А§агісш озігеа- 
іиз Заск. Мак; гриб Роїурогш МісЬ. 
Мак; Роїурогш їгопсіозш Рг. Мак; пе¬ 
чериця О», [глйвка] «жовто-коричнева 
мурашка» Ж, [гливйця (волотяна)І (бот.) 
«неслія волотиста, Кезііа рапісиїаіа 
Безу.» Ж, [гливнйчка] «вид гриба, Ти- 
Ьегсиіагіа» Ж, глйвий «сіро-жовтий, чор¬ 
но-жовтий» (про масть), [заглйвистий] 
ВеНЗн; — р. [глйва] «сорт груші, бер¬ 
гамот», п. §1шу «кольору цвілі, брудно- 
каштановий», ч. Ь1 £уа «губка на дереві», 
слц. ЬІіуа, нл. §1і\ук «тс.», схв. глйва 
«тс.; гриб», слн. §1іуа «гриб»; — псл. 
§1іуа (вид гриба), субстантивований при¬ 
кметник (пор. укр. глйвий) з коренем 
§1і- (<*§1еі-), тим самим, що й у псл. 
£Ііпа (укр. глйна), §1і$іь (укр. глист)',— 
споріднене З ЛИТ. §ІЄЇУЄЗ, £ІЄІУЄ5 «слиз», 
§1еіуеіі «покриватися слизом», лтс. §1іує 
«цвітіння води, зелений слиз на воді», 
§1іуМ «покриватися слизом», двн. кії- 
\уа, к]Та «висівки», гр. -^оіод «клейкий»; 
первісне значення «ослизлий, клейкий; 
кольору слизу».—Фасмер І 412; Зіаткі 
І 285; МасЬек Е5ЛЙ 168; Зскизіег-Зедус 
294; Вегіаі Е35Л І 148; ЗССЯ 6, 129— 
1 ЗО; Вегп І 303; Зскиїіге К2 45, 189; 
Вй§а РР І 439; Тгаиїтапп 92; ВоІ5ас^ 
150.— Пор. гливіти, глина, глист. 

гливіти «псуватися (про сир)» Ж, 
[глевіти] «тс.» Ж, [глсвіти] «дубіти» 
(про варену картоплю) Ме, [глевоть] 
«глевкий хліб» МСБГ, [глевтюк], глев¬ 
тяк, [глевчак, глев’якІ, глевкйй, глевку¬ 
ватий, глевтякуватий, [гливкйй Ж, глив- 
тякуватий Ж, глевавий]; — п. §1і\уіес, 
[§1е\уіеб] «псуватися» (про сир), ч. (мор.) 
[Ьііуеі’1 «животіти», слц. ЬііуієС «тс.; 
гнити; лінуватися»;—похідне утворен¬ 
ня від псл. *§1іуа «вид гриба», субстан- 
тивованого прикметника з первісним 
значенням «слизький, клейкий».—Зіатуз- 

кі 1285; Масйек ЕЗЛС 168; Вегп 1 303— 
304; Вй§а РР 1439.— Див. ще глйва. 

[гливлякі (зоол.) «кажан, лилик, Уез- 
регііііо» ВеБ; — очевидно, результат 
контамінації слів [лиляк] «кажан» і 
глйвий «сіро-жовтий».— Див. ще глйва, 
лиляк. 

глизявий «клейкий, в’язкий», Іглй- 
зяватий] «клейкуватий, в’язкуватий» Я, 
[глйзький] «глевкий» Л, [глйжа] «урвище, 
підрите водою»; — р. [глездать] «ковза¬ 
тися», [глевкий] «гладкий, слизький»; — 
очевидно, похідне від псл. *§1ь2ба1і, 
спорідненого з дангл. §'1іс1ап «ковзати¬ 
ся», двн. §Шап «тс.», дісл. §1едг «роз¬ 
ставлений» (про ноги); у такому разі 
первісна форма прикметника мала бути 
*глиздявий (*глиздавий); д могло зник¬ 
нути насамперед у позиції між приго¬ 
лосними прикметникового утворення ти¬ 
пу *глизкий (<*глиздкий); навряд чи 
правильно пов’язується з р. скользкий, 
склезкий (Вгйскпег К2 45, 45; 48, 207).— 
Фасмер І 411; Преобр. І 125; Вегп. 1 
310.— Пор. глезень. 

Гликерія, Гликера, Ликера, [Гліке- 
рія, Ликерія, Ликеря, Лукерія, Лукера, 
Лукеря1, ст. Глукерїа «сладостная» 
(1627);—р. Гликерия, бр. Глікерьія, 
ч. СІікегіе, болг. Гликерия, стел. Гли- 
керига; — через старослов’янську мову 
запозичене з грецької; гр. ГЯвкєрЕа 
утворене від прикметника ^кихєрос; «со¬ 
лодкий», похідного від етимологічно 
неясного 'іАиибе «тс.».— Петровский 88; 
Суперанская 86; Илчев 135; Ргізк І 
314—315.— Пор. гліцерин, глюкоза. 

[глйматиі «ковтати, жадібно їсти»; — 
очевидно, псл. *£Іетаіі «тс.»; — у та¬ 
кому разі споріднене з лит. дІегШі 
«згрібати; захоплювати; їсти, жерти», 
лтс. £Іетгі «повільно їсти», лат. £Іоти$ 
«галушка», свн. кіеттеп «ухопити кіг¬ 
тями, затиснути»; гли- зам. гле- зумов¬ 
лене впливом слова глитати.— Вегп. 
І ЗОЇ; Ргаепкеї 156. 

глйна, [глинарня] Я, Іглинець] «алю¬ 
міній», [глинйна] «частка глини», [глй- 
нисько] Ж, глйнишр, [глйній] «алюміній» 
Ж, Іглинь] «тс.» Ж, глйнка «біла глина», 
[глиняк] «глинище» Ж, глйнянка «бу¬ 
дівля з глини; [глинищеі», глйнянйк 
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глипати глицар 

«горщик на глину; [глиняна миска Мо; 
глинище; продавець глини Я)», глинис¬ 
тий, [глинкуватий) Я, глиняний, глй- 
нястий, суглинок, суглинистий; — р. 
др.болг. м. глйна,бр. гліна,п. нл. §1іпа, 
ч. Шпа, слц. вл. ЬІіпа, полаб. §1аіпо, 
схв. глина (гн>йла), слн. §1іпа, стел. 
шила, глицьц'ь. «глиняний»; — псл. £ІІ- 
па < *§1еіпа (із суфіксом -па < *-па 
і коренем тим самим, що і в словах 
глей, [гливїти], глист)', — споріднене з 
гр. «клей», дісл. кііпа «мастити, 
бруднити», ірл. §1епаМ «зав’язає», 
кімр. §1упи «зав’язати, застрявати».— 
Шанский ЗОРЯ І 4, 92—93; Фасмер І 
412; Зіа^зкі І 284; БЕР І 249; 5кок І 
569—570; Вегіаі Е55Л І 147; ЗССЯ 6, 
125—126; Вегп. І 304; Тгаи(шапп92; 
Тогр 57.— Пор. глей, гливіти, глист. 

[глипати] «поглядати», [глипіти] 
«тс.», [глймнути] «глянути», [глип] 
(виг.); — р. [глипать] «дивитися, огля¬ 
датися»;— псл. (сх.) [§1іраШ; — спо¬ 
ріднене з свн. дШеп «бути косим», 
§1ір[еп «ковзатися», снн. §Іере (§1ірре) 
«тріщина, щілина», норв. £Іїра «бути 
відкритим»; отже, первісне значення 
могло бути «мружитися, дивитися, лед¬ 
ве розтуливши повіки»; помилково ви¬ 
водилось від сгр., нгр. ^?і£ЛСО «дивлюся» 
(Фасмер ИОРЯС 12/2, 227; ГСЗ III 48) 
або від дат. §1ірре «кліпати очима, ди¬ 
витися», шв. £Іірра «часто відкривати» 
(Вегп. І 304; ШІепЬеск АІЗІРЬ 15, 
486).— Фасмер І 413; ЗССЯ 6, 127—128. 

[глисник] (бот.) «паслін гІрко-солод- 
кий, Зоїапиш биісатага Б.», [глистов- 
ник Мак, глистяк, глистян Мак] «тс.», 
Іглисняк] «плющ звичайний, Небега Ье- 
Ііх Б.» Мак, [глистник] «фіалка трико¬ 
лірна, Уіоіа ігісоїог Б. Мак; чистотіл, 
СЬеІібопіит та^из Б. Мак»; — очевид¬ 
но, назви пов’язані з глист; мотивація 
такого зв’язку неясна. 

глист, [глйста], глйснйк «цитварне 
насіння» СУМ, Г, [глистованець] «тс.» 
О, [глистівникІ «полин, Агіетізіа» Мак, 
[глистник] «тс.; папороть, Азрісііцш Іі- 
Ііх таз. 5\у; пижмо, Тапасеїит уиі^аге 
Б.» Мак, [глистняк] «пижмо» Л, [глис- 
ток] Ж, глистюк «глист, дощовий чер¬ 
в’як», [глистянка] «риба з глистами», 
глистуватий «схожий на глиста; [за¬ 

ражений глистами ЯЬ, (глистявити1 
«хворіти на глисти» Я;—р.глиста, глист, 
бр. гліст, п. £Ііз1а, [§1із1], ч. ЬІЇзІ, Ьіїз- 
іа, слц. Ьіізіа, вл. Ьіізіа, нл. §1ізіа, 
полаб. §1аіз1а, болг. глист, м. глиста, 
глист, схв. глйста, слн. §1їзіа; — псл. 
£Іі-5Іь < *§1еі-(з)іо-$ із тим самим ко¬ 
ренем, що й у глйна; — споріднене з 
лит. £Ііійз «слизький, гладкий, липкий», 
£Іуіе «бурулька, сопля», §Ше, §1іііз 
«слиз, клей», лтс. £Іі1а «слиз», £Іїзі 
«ставати клейким», гр. ^Длттоу (-^оіау), 
«слиз», лат. §1із (род. в. ^Ііііз) «намул», 
§Іиз (род. в. §1аііз) «клей», свн. кіізіег 
«клейстер», нвн. Кіеізіег» «тс.», дангл. 
аеі-сіїбап «приклеюватися», двн. кіеіа, 
кіеііе «реп’ях», алб. п§ііі «клею»; менш 
обгрунтоване пов’язання (Вегп. І 304; 
Фасмер І 413) з свн. §1ііап «ковзатися», 
нвн. §1еііеп «тс.»; — Шанский ЗСРЯ І 4, 
93—94; 51а\узкі І 284—285; ЗсЬизіег- 
Зе^с 293—294; БЕР 1 249; Зкок 1570; 
Вегіаі ЕЗЗЛ І 147; ЗССЯ 6, 128—129.— 
Пор. глей, гливіти, глйна. 

глитати, [глотати] Ж, [глипати], 
глитай, глитайня, глитайство, [гли- 
таня] «глотка» Ж, глотка, [глот] «ков¬ 
ток» Ж, глотковий, поглинати, поглй- 
нути, проглинати, проглинути; — р. 
глотйть, бр. гльїтаць, др. ель тати, 
п. ст. кїіас, ч. ЬІіаіі, ст. ЬІіііі, слц. 
Ьііаі’, вл. Ьіііаб (з ч.), болг. гштам, м. 
голта, схв. гутати «ковтати»* слн. §о1- 
іаіі, стел, погл’ьцілти, погл*ьтити «по¬ 
глинати, поглинути»; — псл. яіьіаіі; — 
споріднене з лат. §Іиіиз «горлянка», 
§1аііо «ковтаю», двн. кеіа «горло», нвн. 
КеЬІе «тс.», ірл. £е1іт «пожираю»; іє. 
*§еІ-/*§"е1- «поглинати», паралельне до 
*§їег- «тс.», до якого зводиться псл. 
*гегіі, укр. жерти.— Шанский ЗСРЯ І 
4, 96—97; Фасмер І 414—415; ЗІахузкі І 
297; МасЬек ЕЗЛС 169; БЕР І ЗОЇ; 
Зкок І 639; Вегіаі Е55Л І 159—160; 
ЗССЯ 6, 157—159; Вегп. 1309; Рокоту 
365, 475—476.—Пор. жерти, 

[глицар] «палиця, якою мішають вап¬ 
но в творилі (при гасінні)», [глицарня] 
«яма, в якій готують вапно; творило», 
[грицарня] «тс.»; — неясне; можливо, 
пов’язане з [люсувйти] «гасити ва¬ 
пно»; своєї форми — зам. сподіваного 
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глиця глінь 

*люс(ув)ар — слово могло набути в фоне¬ 
тичних умовах однієї з південно-захід¬ 
них говірок (перехід інтервокального 
-с- > -ц-, як у гасати — гацати і поя¬ 
ва початкового г перед сонорним, як у 
[г-ластівка] з дальшою зміною *глюцар 
в глицар під впливом семантичного 
зближення Із словом глиця).— Див. ще 
люсувати. 

глиця «голки, колючки деяких рос¬ 
лин, хвоя; дерев’яна голка; [щабель 
полудрабка Ме; жердина; кладка]», 
[глйчка] (назва худого вола; назва ху¬ 
дої тонкої жінки Мо); — р. [иглйца) 
«велика голка; жердина», п. і£Ііса «ве¬ 
лика голка; шпилька для волосся; спи¬ 
ця для плетіння панчох; гостра верши¬ 
на гори, вежі; (ст.) тонка голінкова кі¬ 
стка», [£Іісе1 «жердинки, що з’єднують 
зуби у бороні», ч. [зеЬІісе] «голка; хвоя», 
слц. іЬІіса «голка; шпилька; предмет, 
подібний до голки», нл. ]е£Ііса «голочка; 
хвоїна», слн. і£Ііса «голочка»; — псл. 
*.)ь£г1іса, похідне від *іь£ь1а «голка», 
з первісним значенням «голочка», піз¬ 
ніше «голка (шпилька) особливого при¬ 
значення; тонкий предмет, подібний до 
голки»; пояснюється також (МасЬек 
Е5ЛЙ 220—221) як похідне від псл. 
)ь£о «ярмо» з первісним значенням «за¬ 
ноза у ярмі».— Парасунько Мовозн. 
1968/4, 51—53; Зїашзкі І 443—445.— 
Див. ще голка. 

Гліб, [Глібонї Я;— р. бр. Глеб, др. 
Гьл'Ьб'ь — запозичення з давньоскан¬ 
дінавської (найвірогідніше, давньошвед- 
ської) мови; дісл. бибіеііг (зіставлюване 
з нвн. ОоІНіеЬ) «нащадок бога» є склад¬ 
ним словом, утвореним з основ іменників 
§ид «бог», спорідненого з гот. §иф, нвн. 
(Зой, англ. £0<і «тс.», дінд. Ьп «окликати 
(богів)», псл. гтлгаїі, укр. звати, і Іеііг 
(Іеїг) «нащадок», похідного від ' дісл. 
Іеіїа «залишатися», спорідненого з гот. 
ІаіЬа «шматок; залишок», двн. Ьі-ІїЬап 
«залишатися», нвн. ЬІеіЬеп «тс.», дінд. 
ІЄрауаіі «маже», псл. Іьреіі, укр. лип¬ 
нути, ліпити.— Сл. вл. імен 206; Фас- 
мер І 411; Петровский 88; Раиі КІ. УгіЬ. 
ЗО; К1и§е—Міігка 83, 265; Раїк—Тогр І 
83; Локаппеззоп 737— 738 , 287—288.— 
Див. ще звати, липнути. 

глід (бот.) «Сга1ае£и$ охуасапіЬа Ь., 

Сгаїае^из топо^упа Ласч.», [глибина 
Мак, глик Мак, гліг Ж, глідйна Я, глій 
Ж, глог Мак, глогівка Мак, глод], гло- 
дйна, [глодовина Мак, гложина Мак, 
глоїна, глот Ж, Пі, гльод, грожйна 
ЕЗб 4] «тс.», [глодавка] «гостра трава з 
мітелками; тонконіг звичайний, Роа Ігі- 
уіаііз Е.» Ж, [глогйнька] «ягода глоду», 
глодовйнець (ент.) «метелик Раріїіо сга- 
іае^і» Ж, [глогуватий] «колючий, як 
глід» Ж, [оглід] «глід» Мак; — р. [глог] 
«дерен, Согпиз зап^иіпеа», [глод, гл’едІ 
«глід», бр. болг. м. глог, п. §1б£, ч. слц. 
ЬІоЬ, вл. ЬІоЬопс, нл. £ІО£, схв. глог, 
слн. £Іо§ «тс.»; — псл. £ІО£ь (україн¬ 
ські форми з д типу глід вторинні, ви¬ 
никлі внаслідок дисиміляції); — спо¬ 
ріднене з гр. (іон.) тЯассга «язик», 
гр. «вусики колосся», 
«гострий кінець», ^Айоаа, ^-кіотта «язик»; 
іє. *£І0£Ь-: «колючка, щось 
гостре»; отже, первісне значення — «ко¬ 
люча рослина»; менш переконливі інші 
пояснення: виведення З *І£І0£Ь, нібито 
спорідненого з і§іЛа (укр. голка, рос. 
игла) (Вгііскпег К2 46, 199—200), з 
*с1Іо£'ь, пов’язуваного з псл. [*сІо1ка] 
«вістря, щетина, волос» (\\7ї]к К2 23, 
369), з первісного значення «білий сік» 
(Соболевский Зіауіа 5, 442), з праєвро- 
пейського субстратного слова, з якого 
начебто також походить гр. храші-р)£ 
«глід» (МасЬек ЬР 2, 145, 152).— Кри- 
тенко Вступ 503; Фасмер—Трубачев І 
414; Зіа^зкі І 294—295; БЕР 1 250; 
5кок І 571; Вегіа] Е58Л І 149; ЗССЯ 6, 
136—137; Вегп. 1 306; Рокоту 402. 

[гліньї (бот.) «вид водоростей, АІ£а» 
ВеНЗн; — р. [глень] «волога, сік», п. 
£Іоп (бот.) «А1§а», Г§1ап] «тс.; мул; по¬ 
слід гусячий, курячий», ст. £Іап (> §1ап, 
£Іоп) «каламуть, гуща», ч. Ьіеп «мул; 
слиз», слц. ЬІ.іеп «слиз, мокрота; мул», 
вл. ЬІеп «осад», схв. глен «слиз» (з ч.), 
слн. £Іеп «слина, слиз; мул; пліснява», 
р.-цсл. глфи’ь «мокрота, волога; сік; 
жовч»; — псл. £Іепт> < *§Іоі-по- з ко¬ 
ренем, що виступає також у псл. £Ііпа 
«глина», *§1ьіь «глей», £Ііуа «глива»;— 
споріднене з двн. кіепап «мазати, кле¬ 
їти», дісл. кііпа «тс.», ірл. §1епаіс1 «ту¬ 
литься», лит. §1іе1і «мазати, ліпити», 
£ІІ€ІІ5 «приліплюватися, тулитися», £Іа- 
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ізіуіі «мазати, розтирати», ^Іаїзіаз «за¬ 
мазка», лтс. §1іешаз «клейка рідина», 
лат.£Іаз (§1йіеп) «клей, замазка»; менш 
переконливе зіставлення з гр. 
«багно» (МасЬек ЕЗЛС 167; БР 5, 70); 
семантично непереконливе зближення 
з іє. *§е1- «стискати, збивати; щось ок¬ 
ругле, кулясте» (Рокогпу 362); малоймо¬ 
вірне також припущуване первісне зна¬ 
чення «щось блискуче» (ЗресЬІ 144).— 
Фасмер—Трубачев І 412; 31а\У5кі 1285— 
286; Вегіаі ЕЗЗЗ І 146; ЗССЯ 6, 120— 
121;Вегп. І 303; ігаиітапп 92; РгаепкеІ 
157,— Пор. глей, глива, глина. 

[гліпкатиі (дідьками) «лаятися, кляс¬ 
ти» Ж; — неясне. 

гліцерин; — р. болг. м. глицерйн, 
бр. гліцарьіна, гліцарьін, п. §Нсегупа, 
ч. §1усегіп, слц. §1усегіп, вл. §1ісегіп, 
схв. глицерйн, слн. §Іісегіп; — очевид¬ 
но, запозичення з німецької мови; нім. 
Сіугегїп походить від фр. §1усегіпе (з 
1842 р.), утвореного від гр. -(Лохєрбе 
«солодкий», пов’язаного з етимологічно 
неясним «тс.».— СІС 173; Шан- 
ский ЗСРЯ І 4, 94; Фасмер 1413; К4и§е — 
МИгка 263; Оаигаі 365; Ргізк І 314— 
315.— Пор. Глнкєрія, глюкоза. 

[глоба] «зігнуте від природи дерево; 
залізний клин; клопіт, турбота», \гло- 
бар] «конопатник», [глобач] «тс.», [гло- 
бок] «малий клин між кіссям і залізним 
кільцем, яке охоплює косу й кісся», 
[глобйти] «укріплювати клинами вал 
у млині; конопатити», [глобувати1 
«кривдити», [заглібка] «дерев’яний клин» 
Ж; — р. [глобаІ «поперечна балка, жер¬ 
дина», п. [§іоЬік] «клин», [§1оЬіс1 «скріп¬ 
лювати, стискати, ущільнювати клина¬ 
ми», ч. [ЬІоЬіі’І «товкти, бити; настир¬ 
ливо просити», ст. ЬІоЬІіі «утверджува¬ 
ти, зміцнювати, забивати», слц. ЬІоЬД 
«забивати молотком; збивати щось із 
дерева», болг. глобя «збираю; скріп¬ 
люю», м. зглоби «збере, складе», схв. 
углдбити «вставити, увіткнути», зглд- 
бити «тс.»; — псл: §1оЬа, §1оЬііі; — 
споріднене з прус. ро-£ІаЬц «притулив до 
серця», лит. ^ІаЬбіі «переховувати, хо¬ 
вати», £ІеЬ(і «стискати, охоплювати», 
§16Ь1:і «стискати, обгортати, обіймати», 
лтс. дІаЬаі «пильнувати; закопувати, 

переховувати», дісл. кіаїі «ярмо», снн. 
кіауе «тс.», двн. кіаїіта «сажень», 
нвн. Кіаїіег «тс.»; іє. *§е1- «стискати, 
збивати; щось кругле, кулясте».— 
Дзендзелівський УЗЛП 41; Фасмер І 
413; Преобр. І 126; 31а\У5кі 1291; Вегіа) 
Е35Л І 148—149; ЗССЯ 6, 131 — 133; 
Тгаиішапп 91—92; РгаепкеІ 156; Рокогпу 
357—360.— Пор. голобля, суглоб. 

[глобатиі «пастися там, де нема тра¬ 
ви» О; — п. \му§1оЬіс «видовбати», болг. 
глоб «очна ямка», [глббна] «заглиблюю», 
[глабам] «довбаю», схв. глабати «гриз¬ 
ти; фрезерувати», слн. §1оЬаіі «довбати; 
гризти»; — псл. *£ІоЬН, §1аЬаіі «гриз¬ 
ти; довбати», пов’язане чергуванням го¬ 
лосних із *2ЄІЬь (<*§е1Ь-) «жолоб»; — 
споріднене з гр. тЯафО) «видовбую, ви¬ 
різую», -^Яафн «печера, грот»; іє. *£е- 
ІеЬЬ- «скребти, вискрібати порожни¬ 
ну».—■ МасЬек Е8.1С 168; БЕР І 250; 
8кок І 563; Вегіа) ЕЗЗЛ І 149; Рокогпу 
367.— Пор. жолоб. 

[ґлобє] «кусочок сиру» Ж; — неясне, 
глобус, глобальний; — р. бр. болг. 

м. схв. глобус, п. ч. вл. ^ІоЬиз, слц. слн. 
£І6Ьи5; — можливо, через німецьке по¬ 
середництво (нім. ОІоЬиз) запозичене 
з новолатинської мови; нлат.' §1оЬиз у 
значенні лат. клас. §1оЬиз іеггае «земна 
куля» споріднене з ньм. КоІЬеп < двн. 
коІЬо «булава, качан; колба». — СІС 
174; Шанский ЗСРЯ І 4, 95; Валькова 
РР 1967/2, 83—84; Фасмер 1414; К1и§е- 
МЙгка 261, 388; \Уа1сіе—НоГш. І 608- 
609. 

[глобчастий] «голобельний, з голоб¬ 
лями» Пі; — очевидно, давніше *оглоб¬ 
частий «тс.», похідне від оглббля, від¬ 
повідного поширенішому голобля (пор. 
подібне відпадіння префіксального о- в 
городній, город від давніших огорбдній, 
огород).— Див. ще голобля, 

глова — див. вуглова. 
[ґловачок] «пуголовок» ВеБ; — за¬ 

позичення з польської мови; п. [§Іо\уа- 
Ьгукі «тс.» є зменшувальною за поход¬ 
женням формою від [§к>\уасг] «тс.» (букв, 
«головач»), похідного від ^Іо^а «голова», 
спорідненого з укр. голова.—ЗXV 1 848.— 
Див. ще голова.— Пор. пуголовок. 

[глбвень! «верхній брусок на одвір¬ 
ках», [главеньЯ, головень Л]«тс.», Іглб- 
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вень\ «дошка, якою покривають паркан 
або частокіл поверх стовпів», [гловйр] 
«верхній одвірок дверей і вікон»; — оче¬ 
видно, давніше *глобень «тс.» (пор. р. 
[глоба] «поперечна балка, жердина», 
[глдбка] «балка, перекладина»), пов’яза¬ 
не із заглобйти (зглобити) «забити кли¬ 
ном, з’єднати» і видозмінене внаслідок 
деетимологізації, можливо, пов’язаної 
з впливом п. §їо\ма «голова», цсл. гла¬ 
ва.— Фасмер І 413; Зіа^зкі І 291.— Див. 
ще глоба. 

[глодати] «гризти», [глидати] «тс.», 
[глодати] «гризти беззубими яснами» 
Ме, [глодянка] «кам’яна сіль (яку да¬ 
ють худобі)», [глод$н] «гризун» Ж; — р. 
глодать, п. ст. діал. §1обас, ч. Ьіобаіі, 
слц. Мосіаіі, вл. Ьіосіас, нл. §1осІаз, болг. 
глождя, м. глода, схв. глодати, слн. 
^Ібсіаіі, р.-цсл. глодати; — псл. §1осІаіі, 
не зовсім ясне; пов’язується з [глобати] 
(ЗССЯ 6, 135; ЗсЬизіег-Вемгс 287); сум¬ 
нівні зіставлення з псл. *§1асІ'ьк'ь 
(укр. гладкий) (Вегп. 1306; НоІиЬ—Кор. 
124), з дісл. §Іаіа «знищити» (Вегп. І 
там же; Фасмер І 414), з псл. §1о§ь 
(укр. глід, гліг) і лит. §1ос1а «знищення» 
(Вгйскпег 143); укр. [глидати], очевидно, 
виникло під впливом глитати.—51а\узкі 
І 291; МасЬек ЕЗДЇ 168; БЕР І 250—251; 
5кок І 571; Вегіаі ЕЗЗІ І 149. 

[глондати] «вільно блукати й пасти¬ 
ся» Ж; — неясне; можливо, пов’язане 
з слц. [§1’оп<1а1’ 5а] «мати слабість у 
ногах» через проміжне значення «іти 
розслаблено, повільно». 

[глбском] «у великому достатку, дос¬ 
татньо, масами» Ж; — результат фоне¬ 
тичної І семантичної видозміни прислів¬ 
ника [лоском] «навалом, безладно, роз¬ 
кидано», зокрема, через появу характер¬ 
ного для південно-західних говірок про¬ 
тетичного. г-.— Див. ще лоск. 

[глота] «тіснота, тиснява», Ігліт] «тс.», 
[глітний] «тісний, вузький», [глітно] 
«тісно, завізно» Ме, [глотйти] «тіснити, 
товпитися», [зглота] «збіговисько» Ж, 
[зглітно] «тісно» Ж, [нагліш] «натиск, 
тиснява» Ж, [переглотйтися] «стати віль¬ 
ніше, просторіше» Ж, Іпроглотйтися] 
«протиснутися» Ж; — болг. їглбта] 
«зграя, стадо, натовп; домішки в кормі із 

зерном», м. глотеж «сміття; [бур’ян]», 
глотка «смітинка; нерівність», схв. глота 
«бідні люди; родина; домішки в збіжжі», 
слн. §16іа «натовп; висівки; бур’ян», 
цсл. глота «натовп»; — псл. [§1оіа] (або 
*§ь1оіа); — не цілком ясного походжен¬ 
ня, очевидно, пов’язане з іє. *§е1е- 
«стискати»; можливо, сюди ж р. [глб- 
таться] «мірятись, жеребкуватись» (у 
грі), дангл. сіМ «дитина», англ. сЬіМ 
«тс.»; менш імовірний зв’язок з дінд. 
§апаЬ «натовп; безліч» (-п- < -1п-) 
(Рогіипаіоу ВВ 4, 218; Младенов 102) 
або дінд. £Іай$ «пака» (Рогіилаіоу там 
же).— БЕР І 251; $кок І 572; Вегіаі 
ЕЗЗ.І І 150; Е55Л Сік. с. 26—29; 
ЗССЯ 6, 138—139; Вегп. І 306; Регззоп 
Веііг. 64. 

[ґлота] «діти» Ко, Шух; — запози¬ 
чення з румунської мови; рум. діоаіа 
«юрба, збіговисько; чернь» походить від 
болг. глота «зграя, стадо, натовп», 
спорідненого з укр. глота «тіснота».— 
Уіпсепг 1; ОБрМ 340; СДЕЛМ 87; БЕР 
І 251.— Див. ще глота. 

[глубий] «голубий» Ж, [глубінка] «го¬ 
лубінка (вид грибів), А^агісиз гиззиіа» 
Ж; — результат фонетичної видозміни 
форми голубий з перенесенням наголосу, 
викликаним, можливо, впливом п. ст. 
§оі§Ьі «блакитний».— Див. ще го¬ 
лубий. 

[глуждани] «бадилля кукурудзи» Мо, 
[глуждання] «тс.» Дз; — не зовсім ясне; 
можливо, пов’язане з молд. глугз (мн. 
глужь, глуджь) «копиця збіжжя, куку¬ 
рудзи, конопель» (рум. £Ій£Й, £Іи§і 
«тс.»), до якого безпосередньо зводиться 
укр. [ґлюґа] «копиця снопів, очере¬ 
ту».— Мо 25.— Див. ще глюга. 

глуз «глум, насміх», глузи «глузу¬ 
вання», [глузовнйк1 «глузлива людина», 
глузувати, глузливий, [глузувйтий] 
«глузливий» Ж; — результат фонетич¬ 
ного спрощення форм [глузд] «глум, 
насміх», [глуздувати] «глузувати», зна¬ 
чення яких могло розвинутися або від 
глузд «розум» через «дотепність, жарт», 
або від [глуздити] «бити» (первісно 
«відбивати глузд, розум») через «відби¬ 
вати глузд жартами; глумом»; фонетичне 
спрощення глузд > глуз стало засобом 
виразнішого розгалуження значень 
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слова глузд «розум» і «глум».— Див. 
ще глузд, глуздити. 

[глузавці! (бот.) «вид картопляної 
плісняви, КЬігоЬоІеае (захворювання 
картоплі)» Ж; — неясне. 

глузд «розум, сене, свідомість; (пер¬ 
вісно) мозок» (збережене у виразі глузди 
відбити?), Іглузди1 «нутрощі, тельбухи 
Л; розум Ме», безглуздя, безглуздий, без- 
гл$здіти; — р. (пд.) [глузді «розум, па¬ 
м’ять, мозок», бр. глузд «розум, мозок», 
глуздьі «мозок»; — загальноприйнятої 
етимології не має; виводиться (Вегп. І 
308—309) з псл. (сх.) І£Іигс1'ь1 «мозок» 
< *§1ои(і- «слизувата грудка» (слово 
могло виникнути як синонім до основно¬ 
го Ш02§-Ь у зв’язку з виглядом мозку), 
що пов’язане з такими словами того са¬ 
мого кореня, як *§ІЬ2ЬПЬ (укр. глезень), 

*£Іь]ь (укр. глей), £Ііуа (укр. глива), 
§1іпа (укр. глйна), £Іізіь (укр. глист) 
^Ійть (укр. глінь), а також укр. глй- 
зявий, в основі яких лежить поняття 
чогось слизького; у такому разі, оче¬ 
видно, споріднене з снн. кіоі «грудка, 
куля», свн. кіо? «грудка» (Спгерм. 
*к1аиіа-), дінд. £ІайЬ «пака, купа», 
а також норв. кіузе «слизувата грудка», 
снн. кіаз «маса»; через семантичну лан¬ 
ку «гладкий, ковзкий, слизький» може 
бути пов’язане також з р. [глуздйтьі 
«ковзатися», [глудкий] «гладкий, слизь¬ 
кий», [глудь] «гладінь, ожеледь», лит. 
£Іашій5 «гладко прилеглий», £ІшЗй5 
«гладкий», §1аії$іі «щільно прикладати, 
пригорнутися», ^ІйсІоН «лежати при¬ 
горнувшися», лтс. £Іаи<іа «гладкість, 
гладінь», §1айс1ї{ «гладити, пестити», 
§1исІ8 «гладкий, слизький»; менш імо¬ 
вірне зближення (Вегп. І 308—309; 
Фасмер І 416) з двн. £Іаи «розумний, 
розсудливий», гот. §1а£§мш, £Іа§£\уиЬа 
«точний», дісл. £Ід§£Г «розумний, ясний, 
гострий».— ЗССЯ 6, 155—156. 

[глуздити! «бити, стібати», «глузду- 
вати] «глузувати» Ж, [глузд] «глум, на¬ 
сміх» Ж, іглуздяк] «тупоумний» Ж, [глуз- 
дівний1 «глузливий» Ж» [глуздоватий] 
«тупий, тупоумний» Ж, 1заглуздувати] 
«забити комусь глузди (— зробити ту¬ 
поумним)» Ж; —очевидно, дієслово ви¬ 
никло на основі словосполучення заби¬ 
вати глузди (глузди відбити) або подіб- 
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ного; із значення «відбивати комусь 
мозок (глузди), робити (биттям) тупим» 
мало як переносне розвинутися інше — 
«затуркувати (відбивати глузди); глу¬ 
зуючи, робити дурним», звідки пізніше 
значення «глузувати» з похідними.— 
Див. ще глузд.— Пор. глузувати. 

[глузик] «дрібний вапняний дутик, 
що потрапляє в гончарний виріб», [глу- 
зюватий] «неоднорідний, грудкуватий, 
з дрібними дутиками» (про глину); — 
очевидно, походить від п. Іиг, 16г, Пог], 
«нещільність; порожнеча, пустота», що 
є запозиченням з німецької мови; нім. 
1оз(е) «вільний, хисткий, розхитаний; 
(присл.) слабко, вільно», як і двн. 
днн. свн. Іоз «вільний; неодружений; 
голий», споріднене з дангл. Ієаз «облуд¬ 
ний, брехливий», дісл. Іаизз «хисткий; 

вільний», гр. Х6(о «розв’язую», лат. зої- 
уо (<*5Є-ІиО) «звільняю, розв’язую», 
дінд. Іипаіі «відділяє»; поява пристав¬ 
ного г перед початковим л характерна 
для деяких південно-західних говірок; 
у даному разі початкове г могло з’яви¬ 
тися і під впливом прикметника глйзя- 
вий.— Вгйскпег 304; КІи^е—Міігкв 
446.— Пор. люз. 

[глузомор] (бот.) «вид картопляної 
плісняви, КЬігозрогіит (хвороба, що 
уражає зовнішню частину картоплі)» 
Ж; — складне утворення, першим ком¬ 
понентом якого є та сама основа, що й у 
[глузавці], а другим — віддієслівна ос¬ 
нова мор, пов’язана з морити, мер¬ 
ти.— Див. ще глузавці, мерти. 

глум, глумйльник, глумйтель, І глу- 
мота1 «висміювання», глумливий, глу¬ 
митися, [глумувати], глумйти «вража¬ 
ти, нищити, псувати; [зневажати ЖІ», 
[глушити] «приголомшувати» Ме, [оглу- 

міти] «збожеволіти» Ж; —р. бр. болг. 
глум, др. глумі», п. [§1ішії «знущання, 
поневіряння», ч. ст. йішпа «актор», 
м. глума «гра актора», схв. глума «ве¬ 
села гра, комедія», слн. £Ійта «жарт; 
пустощі; водевіль, фарс», стел, глсу'лгк 
«базікання, хвастощі»; — псл. §1ишь 
«жарт» < *§1оит-; —споріднене з дісл. 
£Іаитг «гучні веселощі», §1еута «бути 
веселим; зволікати, забувати», дангл. 
£ІЄат «жарт, гра», ,гр. %А,є6г) «жарт, на¬ 
сміх», ХАєоа£ш «жартую», лит. діаибоіі 
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глупий глухий 

«жартувати», ст. £Іаисіа5 «забава», §1аи- 
(1а «тс.», лтс. £ІашШ «жартувати»; іє. 
*§Ь1еи- «веселитися, жартувати»; дум¬ 
ка про запозичення з германських мов 
(К’ірагзку’.ОЬО 66) неприйнятна.— Шан- 
ский ЗСРЯ І 4, 99—100; Фасмер І 416; 
ЗЬузкі І 296; МасЬек ЕЗЛС 170; 5кок І 
573; Вегіаі Е55Л І 150; ЗССЯ 6, 147— 
148; Вегп. І 308; Тгаиішапп 91; Ргаепкеї 
155; Младенов Годишник 13, 33—35.— 
Пор. глупий, глухйй. 

глупий «дурний; глухий», глупа ніч 
«північ»), глупуватий, [глуптавий] Ж* 
гдупак, [глупачествоІ «дурість» Я, [глу¬ 
піша] «глушина», глупота, [глупощі] 
Ж, глупство, [глуптак], [залупатися] 
«стати безпорадним, зніяковіти», [не- 
глуп] «великий дурень» Ж, [неголоп] 
«тс.» Ж, [оглупати (бесіду)] «оманою 
звернути розмову на щось інше» Ж, 
оглупіти «стати дурним» Ж; — р. глу¬ 
пий, бр. глупяк «дурень», [самая глу- 
пась] «північ» (про час), др. глупьіи, п. 
§їирі, ч. ЬІоиру, ГЬІирііі] «затінювати, 
заглушувати», слц. Миру, вл. Миру, 
вл. £Іиру, болг. м. глуп, схв. глуп, 
слн. §1йр, стел, глоупг; — псл. §1ирг, 
очевидно, пов’язане з псл. §1шігь (укр. 
глум) і §Іихь (укр. глухйй); первісно, 
очевидно, об’єднувало значення «дур¬ 
ний» і «глухий»; — споріднене з дІсл. 
§1орг «ідіот», лит. §Ій5аз «дурний»; не¬ 
обгрунтоване припущення про запози¬ 
чення з пгерм. *§1ора-, дісл. §1орг 
(Вегп. І 309), як і про зв’язок з лит. 
кІйЬаз «кульгавий» (МасЬек ЬР 1, 131— 
132) або з лит. §1йшіі «втрачати ясність 
розуму» (МасЬек ЕЗЛСЗ 132); лит. £Іїїра5 
«дурний», лтс. §1ирз «тс.», мабуть, з бр. 
глуп (Зкагсігіиз 76).— Шанский ЗСРЯ 
І 4, 100; Фасмер І 416—417; Зіа^зкі І 
296—297; Вгйскпег 145; К2 45, 299; 48, 
186; МасЬек ЕР 69, 248; БсЬпзіег-Зелус 
291; Младенов Годишник 13, 34—36; 
БЕР І 252; Зкок І 574; Вегіаі ЕЗЗЛ І 
150—151; ЗССЯ 6, 151 — 152; Рокоту 
451.— Пор. глум, глухий. 

глупій (орн.) «Зиіа Ьаззапа Вгізз.» 
Шарл, [глупей 1 «тс.» Ж; — р. олуша- 
глупши «Зиіа»; — похідне утворення від 
глупий «дурний»; таку назву птах дістав 
за надмірну довірливість і необереж¬ 

ність щодо людини (пор. його назви в 
інших мовах: р. олуша, похідне від олух, 
нім. Тбіреї букв, «йолоп, дурень»,, фр. 
Гой сіє Ваззап букв, «басанський ду¬ 
рень»).— Брокгауз—Ефрон 42, 909; Бу- 
лаховский Семас. зтюдьі 168.— Див. ще 
глупий. 

глухар (орн.) «Теігао иго§а11из Ь.», 
[глушець] «тс.»; —р. глухарь, глухбй 
тетерев, бр. глушЩу п. §1изгес, ч. ЬІи- 
зес (іеігеу Ьіизес), слц. ЬІисЬап, болг. 
глухар; — похідне утворення від глу¬ 
хйй; підставою для назви було спосте¬ 
реження, що цей птах у певний момент 
під час токування глухне; характеристи¬ 
ка слова як власне російського (Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 4, 100—101) помилкова.— 
Фасмер І 417; 31а\узкі І 297. — Див. ще 
глухий. 

глухйй, глухуватий, [глуїилйвий] «ог¬ 
лушливий» Я, [глуха] «тиф», [глуханя, 
глухачка, глуша Ж, глушканя] «тс.», 
глухань «глуха людина», глухар, Іглух- 
ман Ж, Ме, глушак Я, глушан], глушко, 
глушмйн Г, Па, [глушмбнь ЖІ «тс.», 
глухота, глуш, глушинй, глушитель, глу¬ 
шінь, глушка «глуха жінка; тиф», [глуш- 
ня] «глуш», [глуиювйна] «глуш, чагарі» 
Я, глухнути, [глухувата] «бути Глухим» 
Ж, глушити, глушіти, заглушливий, 
заглушка, заглушний Ж, оглушливий, 
оглушнйй;—р. глухбй, бр. глухі, др. 
глухни, п. нл. §1исЬу, ч. слц. ЬІисЬу, 
вл. МисЬі, болг. глух, м. глув, схв. гл$х, 
слн. §1йЬ, стел. глоу;рі.; — псл. §1ихь 
«глухий», *§1ьхп9іі «глухнути» (пор. р. 
глбхнуть, п. ст. (о)кіпцс < * (о)£ІьсЬпц- 
(І); — споріднене з лит. £Іизпйз «слух¬ 
няний, уважний», §1й5а5 «дурень, дур¬ 
нуватий», §1п5І;і «ставати дурним», мож¬ 
ливо, також з литовськими відповідни¬ 
ками з початковим к зам. £ : лит. кіиз- 
пйз «слухняний», кійзаз «трохи глухий», 
кіаизуїі «чути»; первісне значення, оче¬ 
видно, «той, хто слухає», далі «уважний», 
потім «глухуватий, глухий» (за харак¬ 
терною рисою глухих, слуханням з на¬ 
пруженою увагою); крім того, слово 
пов’язане з псл. £Іирь, оскільки поняття 
«глухий» і «дурний» часто змішуються; 
зіставлення з дісл. §1ирпа «бути захоп¬ 
леним зненацька» (Ьое^епіЬаІ АГЗІРЬ 
37, 388) непереконливе; сумнівне-також 
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глухйня глядати 

пояснення значення «глухий» префік¬ 
сацією *о-£І,ьхпдіі (УаШапі КЕ5 22, 
43—44).— Шанский ЗСРЯ І 4, 101; 
Фасмер І 417; Зіа^узкі І 295—296; Ма- 
сЬек Е5.ІС 170; Вгйскпег К2 45, 299; 
Младенов А151РН 37, 120; БЕР І 252; 
5кок І 572—573; Вегіа] Е55Л І 150; 
9ССЯ 6, 146—147; Вп£а РН 1306; Ргаеп- 
кеі 159, 265—266.— Пор. глупий. 

[глухйня] (бот.) «буяхи, лохина, Уас- 
сіпіит и1і£іпо$ит Б.» Ж, Я; — очевид¬ 
но, результат видозміни назви лохйна 
«тс.», зближеної з основою слова глу¬ 
хий', безпосереднє виведення від цього 
слова (МасЬек .Іт. гозії. 179) викликає 
сумнів.— Див. ще лохйна. 

глухомань «глушина, нетрі»; — за¬ 
позичення з російської мови; р. глухо¬ 
мань виникло, очевидно, з давнішого 
глухмень «глуха пора», похідного від 
глухой «глухий», внаслідок його усві¬ 
домлення як складного слова, утворе¬ 
ного з глухой і манить.— Шанский 
9СРЯ І 4, 101.— Див. ще глухий. 

[глушйця] (бот.) «глуха кропива, Ба- 
тІит Б.», [глухавка Мак, глушник] 
«тс.»; —результат редукції словосполу¬ 
чення глуха кропива', назва мотивується 
тим, що відповідна рослина зовнішнім 
виглядом нагадує кропиву» але не жа¬ 
литься (ніби не відповідає на дотик).— 
Див. ще глухий. 

[ґлюґа] «копиця снопів очерету» 
АІо;— запозичення з молдавської мови; 
молд. глугз «каптур, башлик; копиця» 
(рум. §1й§а «тс.») походить від лат. 
сисиїїа «відлога, каптур» (через форму 
§и§Іа, що потім зазнала метатези,— пор. 
болг. гугла «відлога, каптур», що може 
відбивати давнішу румунську форму); 
лат. сисиїїа (сисиїїиз) є, очевидно, за¬ 
позиченням з іллірійської або галльської 
мови (пор. назву галльського божества 
Сисиїїаіиз), де відповідне слово було 
споріднене з дінд. кикиїаіі «полова, 
стручки; озброєння».— БІЖМ341; БЕР 
І 292; Таїсіє—Ноїш. І 298—299; Ег-' 
поиі—Меіііеі І 154; МаугЬоїег І 218. 

глюкоза; — р. бр. глюкоза, п. £Іі- 
кога, §1икога, ч. слц. слн. §1икога, вл. 
§Іукога, болг. м. схв. гликоза; — запо¬ 
зичення з французької мови; фр. £Іисозе 

(з 1853 р., заст. £Іусозе) утворене від гр. 
уЯпхбд «солодкий», неясного походжен¬ 
ня.— Баигаі 365; Ргізк І 314—315.— 
Пор. Гликерія, гліцерин. 

[ґлюч] (іхт.) «бабець-головач, Соїіиз 
§оЬіо Б.», [увич] «тс.»ВеНЗн; — очевид¬ 
но, походить від п. [£Іос] «тс.», що від¬ 
повідає літературній формі £Іо\уасг «тс.», 
пов’язаній з £Іо\уа «голова».— 5\У І 
847—848, 849.— Див. ще голова, 

гляба — див. гіяба. 
[ґляґ] «частина шлунка жуйної тва¬ 

рини,вживана для сквашування молока», 
ІглякЖ, УліУ Шух, УляУа, УляУи (мн.), 
Улеу, глекушник Ж, Уляуушки (мн.), 
УльоУ, кляґ Ж, кляк ВеУг] «тс.», [уля- 
Уанець] «солодкий сир», [УлАуанка, кля- 
уанець^еУг] «тс.», [Ульбуанка] «кисле 
молоко» До, [кляуалка] «ложка для кля¬ 
ту» Дз Терит. діал., [кляганець] «холо¬ 
дець» Дз Атл І, Іклягівнйця] «посудина 
для глягу» Дз Доп УжДУ IV, [уляга¬ 
ти] «сквашувати молоко; робити з молока 
сир», [улеуати, уледжити, уляджити 
Ж, кляУати] «тс.», [згледжитися] «скис¬ 
нути» (про молоко) Ж;—р. Ігля$ (з укр.), 
п. [к1а§, кіок, §Іе§, §їе§], ч. (мор.) 
[§1а§а], слц. кГа§; — запозичення з ру¬ 
мунської мови; рум. сЬіа§ (<*сГа§), 
аром., меглено-румунське сї’а^ «тс.» по¬ 
ходить від лат. (сх.) *сІа§ит (<*чиа§- 
Іит), що зводиться до лат. соа^иіит 
«тс.; закваска, фермент; кисляк», по¬ 
хідного від со§о (<со-а§о) «з’єдную, згу¬ 
щую, ущільнюю», утвореного з префікса 
со- «з-», спорідненого з дірл. соп- «тс.», 
і дієслова адо «жену, веду».— Дзендзе- 
лівський Терит. діал. 87—88; НЗ УжДУ 
13, 107; Клепикова 150—156; Сл. ибалк. 
язьїкозн. 192; Фасмер І 418; Сгапіаїй 
280—284; УгаЬіе Ротапозіауіса 14, 
153—154; Ри^сагіи ЗО; ІУаІбе—Ноїт. 
І 242, 251—253; Егпоиі—Меіііеі І 
15—16.— Див. ще агент. 

[ґляґи] «страва з баранини, олії, 
борошна, підливи з перцем і зеленою 
петрушкою» Я;—неясне. 

[глядатиі «шукати» ВеУг; — очевид¬ 
но, запозичення з словацької мови; слц. 
ЬІ ’абаі:’ «шукати» є первісним ітеративом 
від псл. §1^бе1і (укр. глядіти) (пор. ч. 
ст. Ьіабаіі «дивитися; доглядати, шу¬ 
кати»); про запозичення з словацької 
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мови свідчить, крім місця поширення 
слова, також його наголос (пор. укр. 
глядати «шукати»); існує, проте, думка 
(Дзендзелівський УЗЛП 40—41), що це 
спільне сх іднослов ’янсько-зах ідносл о- 
в-’янське утворення.— МасЬек Е5ЛС 
167.— Див. ще глядіти. 

глядіти «дивитися; доглядати; сте¬ 
жити; шукати», [гледіти], [глядати] «шу¬ 
кати; виглядати», [гляти] «глянути» Ж, 
гля (виг.) «дивись», глядь, [гляд] «по¬ 
гляд» Ж» глядач, [глядій] «наглядач» Я, 
[гляданка] «торгівля», [глядйло] «дзер¬ 
кало», [глядїлище] «видовище» Я» [гля- 
дінка] «догляд» Я, [глядькб] «той, хто 
постійно дивиться», [глядний] «такий, 
що дивиться; обачний, розсудливий» 
Ж, [глядівнйй] «спритний, меткий», 
Гвгляд] «увага», вйгляд, виглядини «ви¬ 
глядання під час чекання», вйглядки 
«тс.», [вйглядка] «висока будова, звідки 
далеко видно» Я, догляд, доглядач, догля¬ 
дальниця, доглядацький,зглянутися (над 
кимось), [зглядйтися3 (на щось) «огля¬ 
дати щось незвичайне» Ме, [згляд] «по¬ 
гляд» Ж,* [зглядь] «поблажливість; до¬ 
гляд» Ж, нагляд, наглядатель, нагля¬ 
дач, наглядацький, наглядовий, нагля¬ 
дом «назирці, слідом», наглядці «тс.», 
[неглядка] «нероба, ледарка», ненагляд¬ 
ний Ж, неоглядний, [недглядки1 «не ог¬ 
лядаючись», [небглядком] «тс.», непро¬ 
глядний, огляд, оглядальник, оглядач, 
[огляди] «огляд; оглядини нареченої» 
Ж, оглядини «тс.», [оглядка] «огляд» 
Ж, оглядка, [оглядь] «потвора» Ж, [ог- 
ляднйй] «обережний» Бі, перегляд, пере¬ 
глядач, переглядний «який легко пере¬ 
глядається» Ж, переглядовий, переогляд, 
підглядач, підглядник, піддоглядний «та¬ 
кий, що перебував під наглядом поліції», 
піднаглядний «тс.», погляд, прогляд, [про¬ 
глядь] «огляд» Пі, розгляд, розглядач, 
розглядини «оглядини нареченого», [роз- 
глядний3 «обережний, завбачливий» Ж, 
споглядати, споглядальник, споглядач, 
споглядальний; — р. глядеть, бр. гля- 
дзець, др. глядЬти, п. [^Цсіп^с, §1^(іасІ, 
ст. §1^(1ас, £І§сІас, ч. ЬІебеіі, Мебаіі, 
Ьіесіаіі, Ніїсіаіі, слц. ЬІ’агііеї, Ьі’агіаі?, 
вл. Ьіасіас, нл. ^Іегїаз, £Іейпиз, болг. 
гледам, м. гледа, схв. гледати, слн. §1е- 
баіі, стел, гладдти; — псл. *§1§сШі < 
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< йіешіеіеі; — споріднене з лтс. [§Іеп- 
(Ш «шукай», *£ІЄП5І (*£ІЄП(Ш) «дивитися, 
шукати», пио£Іепзі «побачити, поміти¬ 
ти», свн. §1іп2еп «блищати», нвн. Сіапг 
«блиск», норв. £ІіпсІга «мигати», [§1еі(а1 
«заглядати», сангл. §1епіеп «кинути по¬ 
гляд», ірл. іп§1еппаі «стежать», аі§1еіпп 
«показує»; і є, *§Ь1еш1- «блищати, диви¬ 
тися»; значення «дивитися» (звідки й 
«шукати; доглядати») розвинулося з пер¬ 
вісного «блищати» (так само, як у псл. 
гьгеїі, укр. здріти, пор. також укр. 
зоріти «світити(ся)», зорйти «пильно 
дивитися»).— Шанский ЗСРЯ І 4, 102— 
103; Фасмер І 418; ЗІачмзкі І 152; МасЬек 
Е5.ІС 167; Зсішзіег-Зе^с 291—292; БЕР 
І 247—248; 5кок І 568—569; Вегіаі 
Е553 І 145—146; ЗССЯ 6, 122—123; 
Вегп. І 303; Регззоп Веііг. 876; Тгаиі- 
тапп 92; Раїк—Тогр 325. 

[глядкаї (бот.) «садова айстра, Саі- 
Іізіеріїиз сЬіпепзіз N633.»; —похідне ут¬ 
ворення від глядіти, як назва квітки, 
що має гарний вигляд; пор. подібне щодо 
семантики п. ст. Ьіасїоп «гарний верхо¬ 
вий кінь» (очевидно, також з української 
мови).— II 45.— Див. ще глядіти. 

[ґляматиі «насилу їсти», [глявати] 
«жувати, пережовувати» ВеБ, [зглама- 
ти] «проковтнути, зжерти»; — очеви¬ 
дно, запозичення з польської мови; 
п. [£Іатас1 «плямкати, недбало їсти», 
[§1ашка6, £Іат2а6] «тс.», як і схв. ст. 
діал. ^Іашагаіі «говорити багато й не 
до речі; обманювати», є, очевидно, ре¬ 
зультатом афективної видозміни псл. 
^ІетаІІ, збереженого в укр. [глимати] 
«ковтати»; далі може бути зіставлене з 
лтс. £Іещ2І «повільно їсти; плести ні¬ 
сенітницю», ^Іеіпгаї «тс.», лит. ^ІешШ 
«їсти, жерти; захоплювати, хватати», 
§Іагп2уіі «м’яти, жужмити»; припущен¬ 
ня (Маігепаиег ЬР 7, 181; Вегп. І 306) 
про зв’язок з герм. *§1ат- (пор. дісл. 
£Іат, £Іатт «гармидер, галас», £Іатга 
«галасувати», дат. §1ат «галас») не до¬ 
сить обгрунтоване; сумнівний розгляд 
укр. [а'лямати] (5їа\УзкІ І 281) як від¬ 
повідника п. £Іатас.— Пор. глеме- 
дати. 

глянець, глянс, глянц, глянець, 
ґлянс, ґлянц, глянсувати, глянцувати, 
глянцювати, глянсований, глянсовий, 



ґльоґати ґмерати 

глянцевйй, глянсуватий, глянцюватий;— 
р. глянец, (заст.) глянц, бр. глянец, п. 
§1ап$, рідк. дІал. §1апс, ч. слц. розм. 
£Іапс, болг. гланц, схв. гланц; — запо¬ 
зичення з німецької мови; нім. СІапг 
«блиск» споріднене з псл. *£І§СІЄІІ, 
укр. глядіти.— Шанский ЗСРЯ І 4, 
103; Фасмер І 418; К1и£е—Міігка 259.— 
Див. ще глядіти. 

[ґльоґати1] «дзьобати» Ме, Па, [гльо- 
гач\ (орн.) «дятел, Рісиз» ВеНЗн; — 
слц. £Іо§ (вигук для передачі звуку від 
удару по твердому предмету); — зву¬ 
конаслідувальні утворення; звук г в 
слові [гльоган] замінив давніше ґ. 

[ґльоґати2] «жадібно ковтати, не пе¬ 
режовуючи»;—звуконаслідувальне утво¬ 
рення, можливо, семантично пов’язане 
з [х'льоґ'ати1] «дзьобати». 

[ґльон] (бот.) «вид примітивних водо¬ 
ростей, А1§ае Е). С.» ВеНЗн, [ґльони] 
«тс.» ВеНЗн; — запозичення з поль¬ 
ської мови; п. §Іоп «тс.» е безпосереднім 
відповідником укр. [глінь\ «тс.» (див.). 

[ґльондйти] «хлебтати» Ж, [ґльонтй- 
ти] «тс.» Ж; — неясне. 

[ґльбцка] «дрібна галушка» Ме; — 
р. бр. клецка, п. кіизка, [кіозка, кіоска], 
ч. (мор.) [кіизка], (ляське) [кіизка], 
слц. [кіоску]; —очевидно, запозичення 
з польської або словацької мови, де, як 
і в інших слов’янських мовах, походить 
від нім. ЮоВ «брила, грудка; галушка» 
(<свн. кіо? «брила, грудка»), спорід¬ 
неного з р. [глуда] «глиба, грудка»; 
звуження значення разом із словотвор¬ 
чими змінами відбулося вже при запози¬ 
ченні в слов’янські мови.— 51а\узкі II 
244—-245 ; 5\^ II 366; Фасмер І 415— 
416; Вегп. І 309; К1и§е—Міігка 378. 

гм (фонетично — носовий голосний, 
що вимовляється з закритим ротом і 
здебільшого з придиховим Ь; вигук на 
позначення роздуму, сумніву, подиву, 
несподіванки), гму «тс.», гмикнути, гму¬ 
кати, гмукнути;— р. бр. гм, п. ч. слц. 
Ьт; — давнє звукове утворення рефлек¬ 
торного характеру, яке досі не зазнало 
фонематичного оформлення; пор. нвн. 
Ьт (вигук на позначення сумніву), англ. 
Ь'т, ст. Ьит, фр. Ьит, Ьот, Ьет «тс.», 
лат. Ьет (на позначення подиву, радості, 

смутку), дінд. Ьит, Ьит (оклик).—Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 4, 103; Зіатузкі і 421; 
ЗсЬ^епіпег 16.— Пор. хм. 

[гматати] «давити; гнути; м’яти О», 
[гматкйй] «такий, що можна давити; 
гнучкий», ст. гматвати (XVI ст.); — 
запозичення з польської мови; п. £таі- 
"йшс «плутати, безладно мішати», §таіас 
(рідк.) «тс.», [^таіизіс] «товкти, души¬ 
ти», як і ч. Ьтаіаіі «мацати», слц. Ьта- 
іаї, Ьтаікаі1 «дотикатися, доторкатися 
(руками); мацати», походять від псл. 
(зах.) [*£ьт-аі-(у)а-Ш з тим самим ко¬ 
ренем, що й ПСЛ. *§'Ьт-'Ь2-ІІІ «кишіти, 
роїтися» (укр. [гомзатися] «вертітися, 
копошитися»); інші пояснення, що вра¬ 
ховують лише польський матеріал,— з 
п. шаіас (Вгйскпег 145) чи з контамінації 
п. таїаб і §тегас (Оіг^ЬзкІ 2ЧІ278),— 
або виходять лише з чеських фактів, — 
з таіаіі при підсильному сЬ чи Ь 
(МасЬек ЕЗІС 170),— менш задовіль¬ 
ні.— Оньшшевич Исслед. п. яз. 241; 
ВеЗн 11; Зїатлгекі І 297—298.— Див. ще 
гомзатися. 

[ґмах] «кімната, покій, світлиця» Я, 
ст. в-ь кгмаху (XVI ст.) «покій, кімната, 
горниця; велика споруда», до гмаху 
(XVII ст.); — бр. гм ах «велика спору¬ 
да», п. £тасЬ «великий будинок; (ст. 
також) квартира, кімната», слн. [§таЬ] 
«спокій; кімната»; — запозичене через 
польську мову з середньоверхньонімець¬ 
кої; свн. £етасЬ «спокій, блаженство, 
вигоди, приємність; плекання», пізніше 
також «місце відпочинку, покій (кім¬ 
ната), квартира» (нвн. СетасЬ «кімната, 
покій») утворене за допомогою префік¬ 
са §е- від дієслова тасЬеп у його пер¬ 
вісному значенні «формувати, виробля¬ 
ти» (звідки пізніше «робити»), спорід¬ 
неного з гр. ра-рд «замішана, розім’ята 
маса, тісто», псл. тагаіі, укр. мазати.— 
Тимч. 644; 5Іа\у$кі 1297; Кіи§е—Міігка 
245—246, 452.— Див. ще ґбур, ма¬ 
зати. 

[ґмерати] «щось довго робити» ВеЛ, 
[ґмйрати] «роздумувати, копатися» Ж» 
[гмйряти] «ритися, копатися» Пі, [мй- 
рати Ж] «тс.; роздумувати», [гнерати] 
«щось довго робити» ВеЛ, [х'нйрати] 
«роздумувати Ж’, копатися, ритися. 
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повільно шукати ВеБ», [ґнйряти\ «пар¬ 
тачити, мляво працювати» Ж* [ґмерило] 
«той, хто повільно все робить, непово¬ 
ротка людина, вайло» ВеЛ, [і^нерило] 
«тс.» ВеЛ, [і^нйра] «той, хто довго розду¬ 
мує» Ж; — р- [гмьір (гмур)] «похмура 
людина, відлюдник», [гмьірить] «хво¬ 
ріти; ображатися; копатися, зволікати», 
ст. [гмьірити, гмьірати] «роздумувати, 
мудрувати», п. §тегас (§тугас) «ко¬ 
патися в чомусь; (ст.) роїтися, кишіти 
про комах, мурашок)», [§тег] «натовп», 
§гпуг] «тс.», слц. Ьтуг «комаха, комаш¬ 
ня», Ьтугіі’ за «кишіти», болг. гмурам 
(з іншим вокалізмом) «занурюю»; — псл. 
*£'ьт-уг-аіі, пов’язане з *§'ьт-'ьг-ііі, 
укр. гомзатися «вертітися, копошити¬ 
ся» (інакше ЗССЯ 6, 164); — очевидно, 
споріднене з лит. §йтигіі, §йтигоіі 
«давити»; в українську мову, мабуть, за¬ 
позичене з польської мови, про що свід¬ 
чить ґ-, невластиве для української мови 
як відповідник псл. £; малоймовірне ви¬ 
ведення слова (Вегп. І 311; КогЬиі РР 
4, 405 , 470; Кагйжісг 8\\Ю 185) з нвн. 
[гпаЬгеп] «мішати, копатися в чомусь», 
сн. тегеп < *£етегеп «тс.».— Оньїшке- 
вич Исслед. п. яз. 241; Зіатузкі І 298; 
Фасмер 1.412. — Пор. гомзатися. 

[гнапі «майстер, що виробляє сіряки 
й опанчі»; — очевидно, запозичення з 
польської мови; п. рідк. §пар «хлопець, 
парубок; наймит» (давніше також «ткач, 
сукнар») є результатом видозміни форми 
кпар «тс.», що походить від свн. кпарре 
«юнак; зброєносець; підмайстер, пере¬ 
важно ткача-сукнаря, мірошника» (нвн. 
Кпарре «слуга, найманець; зброєно¬ 
сець; гірник»), пов’язаного з нім. КпаЬе 
«хлопець».— 8\¥ І 856; 8Іа^зкі II 284. — 
Див. ще кнап. 

Гнат, ГнаткоЖ» ст. Игнатіи (1414), 
Игнать (1419), Игнатко (1378); — р. 
Игнат, Игнатий, бр. Ігнат, Ігнацій, 
др. Игнатий, п. І^пасу, ч..слц. 1§пас, 
болг. Игнат, схв. Игнат, Игн?ат, Иг- 
нац, І^пасї), слн. І^пасі}, стел. Игьгіл- 
тии; — через старослов’янську мову за¬ 
позичено з грецької; сгр. ’І-^атюд по¬ 
ходить від слат. 1§па1іиз, остаточно не 
з’ясованого; тлумачиться як пов’язане 
з лат. і^поіиз «незнаний, невідомий», 
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ПОХІДНИМ ВІД І@П05С0 «не знаю» (Супе- 
ранская 78), з лат. і^паїиз «не народже¬ 
ний» (?) (Петровский 118) або з лат. і§піз 
«вогонь» (Илчев219).— Сл. вл. імен 206; 
8кок І 710. 

гнати {женіу), ганяти, гонити, [га- 
нянйна], гін, [гіне] «тічка» Ж, гінка 
«смуга поля, що обробляється в один 
захват; [оранка в розвал ЛЧерк]», [гін- 
чий 1 (пес), [гоні «стебло» Я, гонець, [го¬ 
не] «тічка» Ж, гони, гонитва, гонитель, 
гонйтельство, [гонйця] «корова в період 
парування; любострасна жінка; (ент.) 
Сугіпиз паіаіог Ж», гоній «людина, що 
відповідала за сплату податків селяна¬ 
ми», гонінник «пастух на полонині, що 
переганяє овець під час доїння», гонка, 
гонок (тех.) «шатун», [гоячії «пагони», 
гонча, гончак, [гончук] «гончак» Я, гон¬ 
щик, [гонюх] «той, хто жене» Ж, [гоня] 
«гони, переслідування», [гоняйло] «один 
з гравців у грі в плаз», гоньба, гінкий, 
гінчакуватий «високий; такий, що швид¬ 
ко росте», гонйшний (гонишна сітка 
«рибальська сітка, на яку наганяють 
рибу»), гонкйй, гончакуватий «високий 
і стрункий» (про людину), [женавий] 
«жвавий, моторний», [гонцем] «пішки» Я. 
вйгін, вйгінщина «данина пастухові при 
першому вигоні худоби на пасовище», 
вигнанець, взгбнка «перегін» Ж, возгбнка, 
відгін, відгонка, догін «гонитва», догбнка 
Ж, догбня, догонь «тс.», згін, згінник, 
згонини «частки колосся й соломи, що 
падають разом із зерном підчас віяння», 
заганяч «пастух», загін, загінка «смуга, 
ділянка поля, пасовища; [оранка в роз¬ 
вал ЛЧерк]», [загінник] Я, [загінчайІ 
«погонич» ВеЗн, [загбна] «запальна лю¬ 
дина», загбнщик, [загонючка] (гра), за¬ 
гонистий «запальний», [здогбня] «гони¬ 
тва» Ж, нагін, пагінець, нагінка, [нагд- 
ня\ «гонитва», навздогін, погонцем, наздо¬ 
гін, недогін «залишок у кубі після 
перегонки горілки», [недогбн] «пропуск 
під час косіння» ЛЧерк, [недогбни] «рос¬ 
лини, що відстали в розвитку від за¬ 
гального масиву» Ме, [обганянка] «кін¬ 
цеве боронування навколо ріллі» Ж, 
обгін, огбня (спосіб оранки), огонь «тс.», 
[одгон] «товстий канат для прикріп¬ 
лювання рибальських сіток» Мо, пагін, 
пагонець, [пагонці] «пагони» Пі, пагіння, 
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пагбння, [паговіння] «пагіння», перегін, 
перегон «пропущене через сепаратор мо¬ 
локо», перегони, перегонник, [перегінна] 
«частина овечої шкури (?)», перегонка, пе¬ 
регінний, поганяти, паняти, паняйлоч- 
ка «лозина, якою поганяють коня», [по¬ 
гон] «вигін-пастівень біля села; слід» Л, 
погонич, пригдн (спец.) «пригін; кріпач¬ 
чина» Ж, [пригінчий] «наглядач», [при¬ 
гоничіІ «тс.», прогін, [прогнанець] «вигна¬ 
нець» Ж, прогдн «прогін», прогони, про¬ 
гонич, прогонка, прогдня «просіка в лісі», 
[прогонь] «вигнання» Ж, прогонистий, 
розгін, [розгбн] «витрати» Ж, [розгднихаЗ 
(жарт.) «та, що розганяє (епітет каші)», 
розгонич (тех.) «маховик», розгонка, роз¬ 
гонистий, угон, [у гонка] (дати у гон¬ 
ку— про гончака) Ж, [угонщик] «бі¬ 
гун» Ж, [угінчивий] «меткий, жвавий», 
[угінчливий] «швидкий (про коня)», удо- 
гонь «навздогін»; —р. гнать (гоню), бр, 
гнаць (ганю), др, гшати (жену), п. §пас 
(§пат, ст. £оп§, іепіезг), ч. Ьпаіі (гепи), 
слц. Ьпаї (гепет), вл. Ьпас, нл. §паз 
(£епи, геп]от), болг. гоня «жену», м. гони 
«жене», схв. гнйти (женем, гнйм), слн. 
§паіі (гвпеш), стел, г^иати (жеиж); — 
псл. й'ьпаіі (гепд) «гнати- (переважно 
худобу)»; — споріднене з лит. §ійіі, £епй 
«гнати, жену», лтс. Ьгіі, Ьгдпи, сігіпи 
«тс.», прус. £ипі№еі «гнати», §иппітаі 
«женемо», лат. (ої)-іепсіо «штовхаю, вда¬ 
ряю», гр. ■б’єіусо (<*§-Ьеп-_|0) «б’ю, сі¬ 
чу», дінд. Ьапіі «б’є», ав. 3аіпіі «тс.», 
хет. киепхі «ударяє», алб. §їап] «жену», 
ірл. £опіт «раню»; іє. *£~Ьеп- «бити»; — 
давня, судячи з прус. §ипі^еі/прасло¬ 
в’янська форма §ьпаіі замість споді¬ 
ваного псл. *§ьпаіі (пор. лит. §іпіі 
«гнати») пояснюється впливом з боку 
лабіовелярного за походженням *§- 
(<§“Ь-) на сусідній редукований (51аш$- 
кі І 299); Махек, виходячи з різниці в 
значенні, схильний пов’язувати псл. 
§ьпаіі лише з балтійськими відповід¬ 
никами, інші ж індоєвропейські розгля¬ 
дати як пов’язані тільки з псл^ г$1і 
(укр. жати, жну) (МасЬек Е5ЛС 171, 
728); сумнівне твердження Ільїнського 
про різне походження жену і гнати і 
зв’язок останнього з лит. §ашш «одер¬ 
жую» (іа£іс-РезІ5сЬг. 296 і далі).—Шан- 
ский ЗСРЯ І 4, 103—104; Фасмер І 419; 

БЕР 1263—264; 5кок І 574—576; Вегіа] 
Е55Л І 152; ЗССЯ 7, 196—197; Тгаиі- 
тапп85; Рокоту 491—493.—Пор. жати1. 

[гнепйти] «ударяти, бити ногами або 
руками по чомусь» Я; — неясне; мож¬ 
ливо, пов’язане з гнипіти «утискати, 
гнобити, мучити» як результат дальшо¬ 
го розвитку (конкретизації) значення.— 
Див. ще гнипіти. 

[гнести] «гнітити», гнітити «дави¬ 
ти, бити; гнобити», гніт «прес; пригноб¬ 
лення», \гнет\ «гніт», [гнетуха] «пропас¬ 
ниця», [гнетючка, гнітуха, гнітючка] 
«тс.», [гнетінка] «головка сиру» Ж, гні¬ 
тючий, [вйгніт] «вижимки» Я, Гвйгніток] 
«тс.» Я, [загніток] «пригнічений», [на- 
гніток] «мозоль (на нозі)» Ж, [прйгнет] 
«тиск» Ж, [прйгніт] «гноблення», [при- 
гніток] «прес; пригноблена людина»; — 
р. гнестй, бр. гнесці, др. гнести, п, 
£піезс, ч. Ьпїзіі (ст. Ьпезіі), слц. Ьпіезі?, 
нл. §пезіз, полаб. £ПІІ£ «місить (тісто)», 
болг. гнетя (гнета) «пригнічую, дав¬ 
лю», м. гнете «набиває; пригнічує», 
схв. гььести, слн. §пезіі, стел, гнести;— 
псл. §пе$іі (*£пеід); — споріднене з 
двн. кпеіап «місити, м’яти», снн. кпе- 
сіеп, дангл. спебап «тс.», нвн. кпеіеп 
«давити, топтати, місити, масажувати», 
дісл. кпоба «м’яти», прус. §пос1е 
(<*§поіа-) «діжа»; іє. *§еп-«стискати».— 
Шанский ЗСРЯ І 4, 106; Фасмер І 421; 
Преобр. І 131; Зіам/зкі І 304; МасЬек 
Е5.ГС 172; ЗССЯ 6, 165—166; Вегп. І 
311—312; Тгаиітапп 93; 2иЬаіу Зі. а 
сі. II 179; Кіи§е—Міігка 381; Рокоту 
370—371. 

[гнет] «раптом; зараз,відразу»,[гнеть, 
гнетькоЖ1 «тс.»; — запозичення з поль¬ 
ської мови; п. [Ьпеі, Ьпеікі, Ьпеіка] 
(відповідно до п. літ. \щіеі) походить від 
ч. Ьпесі, що є результатом видозміни 
Ч. СТ. ІпЬеСІ (<*ІП'Ь£'Ь<3'Ь—пор. спорід¬ 
нене стел, имогдд, ииТіГда), яке виник¬ 
ло внаслідок скорочення виразу іпь 
§обь, тобто «одного часу (з тим, коли 
сказано), відразу».— Вгискпег 627; 5\У 
VII 665; СеЬаиег І 584; МасЬек ЕЗЛС 
213.— Див. ще іноді, інший, год. 

[гнетар] «скупій, скнара» Ж; — по¬ 
хідне утворення від гнести «давити, 
стискати; тримати під гнітом (пресом)», 
букв, «людина, що затискує (гроші в ку- 
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лаці, боячись їх випустити»).— Див. ще 
гнести. 

гнида, [гнйдник] «вошивець», [гнйда- 
вецьі «тс.» Ж, [гнйдавка] «вид гедзя, 
ВазігоШиз еяиі (Сі. іпіезііпаїіз (?)» 
ВеБ, гнйдявий Г, Ж» гнйдавий Ж; — р. 
6®лр. м. гнйда, бр. гніда, п. нл. £пісіа, 
ч. елп. вл. Ьпігіа, полаб. §паі(Іаі (мн.), 
схв. гн>йда, елн. §піда;— псл. £пі(іа < 
балто-ел. *£піп<1а; — споріднене з лтс. 
Йпїсіа, лнт. £Ііш1а (<*§пїп(їа), ісл. 
норв. діал. §пй, дат. £пісІ, шв. §пеі, 
нім.(тірольське) [^пеізі «лупа»; можливо, 
пов’язане з гнйти (псл. £Пііі), пор. як 
семантичну паралель р. [тля] «гнила 
річ»: р. літ. тля «рослинна воша»; 
допускалась також можливість первіс¬ 
ного значення «щось розтерте, щось ма¬ 
ле» (Регззоп Веііх. 94—96); інші відпо¬ 
відники: двн. (Ь)пі£, нвн. №|3, N1530, 
дангл. Ьпііи (<*кпіс!а), алб. Шепї 
(<к-’піда), гр. хоті? (род. в. хотібод), 
вірм. апіс, лат. Ієпз (род. в. ІегкНз). — 
Шанский ЗСРЯ 14, 106—107;Фасмер І 
421; 51а\узкі І 303; 8сЬи$їег-8етоє 296; 
ЗССЯ6, 173—174; Вегп.1312; Реіегззоп 
В81. \^огізі. 60—66.— Пор. гнйти. 

[гнидиця] (бот.) «шолудивник, Ре- 
(Іісиїагїз Ь.» Мак; — похідне утворення 
від гнйда; назва мотивується тим, що 
раніш відваром із цієї рослини виво¬ 
дили паразитів-комах із свійських тва¬ 
рин (Нейштадт 503); пор. назву рослини 
в інших мовах: р. вшивка від воиіь «во¬ 
ша», лат. ресіісиїагіз від ресіісиїиз «во¬ 
ша».— Див. ще гнида. 

[гнидник] (бот.) «грицики звичайні, 
Сарзеїіа Ьигза-разіогіз (Б.) МесІІс. 
(МбпсЬ.— Мак.)» Мак; — неясне. 

[гниловід] «болото, поросле травою 
і лісом», [гниловдди1 (мн.) «болота, що не 
замерзають»; — складне слово, утворе¬ 
не з основ прикметника гнилйй і імен¬ 
ника вода; форму [гниловід] слід розгля¬ 
дати як виниклу з субстантивованої 
форми колишнього нечленного прикмет¬ 
ника гниловоді) «гниловодий», уживаного 
спочатку в складених виразах типу 
л'Ьсь-гниловоді), луг-ь-гниловоді, (тобто 
«з гнилою водою, на болоті»), які згодом 
зазнали скорочення.— Див. ще вода, 
гнйти. 

Іґнип] «короткий шевський ніж», [ґнй- 
пець, книп] «тс.», ст. ґнипі) (XVIII ет.) 
«тс.»; — п. кпур, рідк. §пер, [£пір, 
§пур], ч. кпе]р, [§пур], ст. кпур, слц. 
[кпаір] «тс.», нл. кпур «складаний ніж; 
серп; вістря ножа»; — запозичення з 
польської мови, в якій походить ВІД 
нвн. Кпеір, Кпеії або нн. кпір «тс.» чи 
свн. £пірре «ніж, кинджал», спорідне¬ 
них з англ. кпІІе «ніж», лит. §пуЬії 
«щипати».— 8їа\узкі II 291—292; Кіи- 
§е—Міігка 381. 

[гнйпель] «ручка для повертання на¬ 
вою у ткацькому верстаті», [гнйпель] 
«люшня» ВеЗа; — запозичення з німець¬ 
кої мови; нім. Кпйрреї «кийок, товста 
палиця» споріднене з Кпорі «сук, наріст 
на дереві», англ. кпоЬ «тс.»; менш імо¬ 
вірне припущення про зв’язок з нім. 

КпеЬеІ «ломака, кляп» (Шелудько 28).— 
Трубачев Рем. терминол. 136; К1и§е— 
Міігка 383, 384. 

[гнипіти] «гнобити, утискати; му¬ 
чити» Ж, [гніпйти] «те.» Ж; — п. [§пі- 
ріс] «тс.»;— можливо, через польське по¬ 
середництво запозичене з середньониж- 
ньонімецької мови; снн. кпіреп «щипа¬ 
ти» (нвн. кпеіїеп «тс.») споріднене з гол. 
кпїреп, лит. §пуЬіі «тс.», §п^Ьіз «щипок»; 
менш вірогідне з фонетичного погляду 
припущення про походження П. [£ПІрїс] 
від укр. [гнипіти], а цього від п. £П§Ьіо 
«гнобити» (8\У І 860).— К1и£е—Міігка 
381. 

гнйти, гнисти, гнилйчитися «трохи 
загнивати (про груші)», гноїти, [гнйла- 
вець] «хвороблива людина» Ж, гнилець 
(с.-г., мед.), гнилеча, гнилизна, гнилина 
«гниль (у дереві)» Я, [гнилйца] «ледарка» 
МСБГ, гнилйця, [гнилйч] «гнилі стовбу¬ 
ри дерев» Ж, [гнилйча] «ледащо» МСБГ, 
[гнилйччя] (зб.) «згнилІ дерева», [гнйли- 
ще] «гниле місце (зокрема, вода)» 
[гнилість] (хвороба ягнят) Я, гнйлка 
«гнилиця», гнилля, гнилбта «гниль» Я, 
[гнилоша] «ледача жінка» Ж, гнилуха 
«гнила (заболочена) річка» Я, [гнилуша] 
«гниле дерево Бі; третя чверть місяця», 
гнилгок «згнила рослина» Я, гнилючка, 
гнилючок, гниляк «згнила рослина», гни¬ 
лятина, гниляччя, гниль, гнйлька (ент.) 
«Егізіаііз», гниття, [гнйще] «гноїще, 
купа гною» БІ, гній, гнійнйк, гноївка. 
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гноївня, гноїсько, гнбїще, гнойовик, гно- 
йовйсько, гнойовщя [гнойбвка] «боко- 
вина у возі» Я, [гноя] «гній, сміття» Я, 
[гноявка] «гноїще» Ж, гнояк, гноянка 
«гнійний прищ; [боковина у возі ЯІ», 
[гноярка] «місце, де складають гній» 
МСБГ, гноярня, [гноятина] «гній; гної¬ 
ще» Я, гнилйй, гнилуватий, гнилявий 
Я, гнильнйй, [гнитавий] «підгнилий; 
ледачий», гнійлйвий, гнійнйй, [гніючий1 
Я, гноїстий, гноюватий «перегнійний», 
гноянйй «угноєний», [гноячий] «гній¬ 
ний» Я, [гнило] «погано» Ва, згнйлий, за¬ 
гнивати, загнилйчити «наповнити гнил¬ 
лю» Ж, [загніль] «початок гниття в де¬ 
реві» Я ,загнйлий, перегній, перегнйлий, 
підгнилий, прогній «місце на болоті, що 
не замерзає», [прогній] «перегній» Ж, 
прогндїна«трясовина, твань», [прогнбїсь- 
ко) «угноєне минулого року поле» Ж, 
[прогнбя3 «місце з гноєм на тілі» Ж, про- 
гнйлий, угнилйчувати «давати визрівати 
(про гнилиці)», угноювати, угноювач, 
угноювальний; — р. гнить, бр. гніць, 
гнісці, др. гнити, п. £піс, ч. ЬпШ, слц. 
Ьпіі’, вл. Ьпіс, нл. §пІ8, полаб. £пй1й 
«згниле», £пїу «гній», болг. гнйя «гнию», 

м. гниє «гниє», схв. гн>йти «гнити», 
слн. §пїіі, стел, гиити; — псл. §піІЇ 
(*бпь]‘д) належить, очевидно, до іє. 
*§Ьпеі-, *§Ьпеі-сІ(Ь)- «терти, розтирати» 
(можливо, розширення іє. *§Ьеп-); — 
споріднене з гр. «розпадається на 
дрібні частки», лтс. £пісіе «витерта або 
брудна шкіра», двн. £іціап «терти», 
дангл. §піс1ап «розтирати», нім. [§пеіз] 
«лупа», пізнє свн. §пїзІ «лупа, струп»; 
отже, розвиток значення такий: «терти 
(ся) > розпадатися (на порох), трухля¬ 
віти, гнити (про дерево) > гнити взага¬ 
лі»; до такого розвитку є численні па¬ 
ралелі, напр., лит. ігиепіі «порохняві¬ 
ти» : гр. трою «стираю», гр. фша «гнил¬ 
ля» : г|5сй%а> «розтираю»; непереконливо 
поєднувалося з ав. §аіііз «сморід», гот. 
§ііпс1з «виразка», гр. хагФбЯт) «тс.» (Ре- 
ІЄГ880П В51. \УогізБ 62—63), які мають 
інші зв’язки.— Критенко Вступ 528; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 107—108; Фасмер І 
421—422; Преобр. І 131; Зїатузкі І 302— 
303; Масйек Е5.ІС 172; НоІиЬ—Кор. 
246; БЕР І 256; 5кок І 579—580; Вегіа] 

Е55І І 153; ЗССЯ 6, 176—177; Ргізк II 
1106—1107; Регззоп Веііг. 95; Когїпек 
БР 61, 50; Реізі 226; Рокоту 436—437. 

[гнитйтисяі «крадькома кудись про¬ 
биратися, прокрадатися, прослизати» 
Ж; —очевидно, результат контамінації 
слів гнути(ся) і нітитися (див.). 

гнів, [гніванка] «гнів, сварка», [гнів- 
нйк] (у виразі він мій г. «він зі мною по¬ 
сварився»), гнівйвість «гнівливість», гнів¬ 
ний, гнівлйвий, гнівати «гнівити», гніва¬ 
тися, гнівити, [прогнівляти], розгнів 
«лють»; — р. гнев «гнів; [гниль]», бр. 
гнеу, др. гнЬ&ь, п. цпієуг, ч. Ьпеу, слц. 
Ьпеу, вл. Ьпє\у, нл. §пєту, полаб. §пеуоі 
мн. «сальні залози, м’ясо», болг. гняв 
«гнів», м. гнев, схв. гнев, слн. §пєу, 
стел, гм’кв'ь. (р.-цел. гм'Ьеті «гниль»); — 
псл. £ПЄУЬ < *§поі-уо-з; — очевидно, 
споріднене з гнйт.и (гній) (псл. £піі;і < 
*£пеі1еі, *§по]ь < *£поіоз); розвиток зна¬ 
чення такий: «гниль, гній, отрута, от¬ 
руєна кров > гнів» (пор. як семантичну 
паралель болг. яд «гнів», а також нвн. 
(у Люгера) ез іиі шіг їаи! «мені шкода, 
прикро» (букв, «мені гнило»); допускає¬ 
ться також зв’язок з псл. о§пь «вогонь» 
(Мартьінов ЗИРЯ І 55—57) і з псл. *§пе- 
Ші «розпалювати» (Когїпек БР 61, 53— 
55).— Критенко Вступ 528; Шанский 
ЗСРЯ І 4, 104—105; Фасмер І 420; Пре¬ 
обр. І 133; МасЬек Е5ЛС 171; БЕР І 
257; Зкок І 579; Вегіаі Е55І І 152; 
Вегп. І 312; МікІ. Е\У 68.— Див. ще 
гийти.— Пор. вогонь, гнітйти2. 

гнідйй, [гнідані «гнідий кінь», [гні* 
даиі] Я, гнідко «тс.», [гнідуля] «руда ко¬ 
рова» Ж; — р. гнеддй, бр. гнядй, п. §піа- 
сіу, ч. Ьпебу «коричневий», слц. Ьпесі# 
«тс.», схв. [§п_[‘е(і], слн. £песї «сорт вино¬ 
граду з синювато-червоними ягодами»;— 
псл. [йпєсі'ьі; — етимологія не зовсім 
ясна; очевидно, утворене за зразком псл. 
ЬІебь «блідий» від дієслова £пеіііі «за¬ 
палювати» (укр. гнітйти (хліб) «підру¬ 
м’янювати вогнем»); первісне значення 
в такому разі — «який має колір чогось 
обпаленого, засмаглого» (Когїпек БР 
61, 43—54); незадовільне з фонетичного 
погляду пов’язання з гр. хуїта (хуїосга) 
«пара, пахощі, запах», Ісл. Ьпізз «за¬ 
пах», лат, пібог «тс.; дим» (Вегп. І 312); 
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гніздівка ґніт 

непереконливе зіставлення з лат. (§)пае- 
уш «родимка» (Реіегззоп Уегт. Веііг. 
137); сумнівне твердження Нерінга про 
зв’язок із псл. *§пі(іа (укр. гнйда), 
тобто з первісним значенням «який має 
колір воші» (ЗсЬгасІег РеаІІехікоп І 
161); мало переконливе зіставлення (Ма¬ 

сЬек Е5ДЗ 171) з ч. зпесіу «смуглявий», 
ст. зтесіу «тс.» і виведення всіх цих форм 
з *т&сІу.— Шанский 9СРЯ І 4, 105; 
Фасмер І 420; 51а\узкі І ЗОЇ—302; 

МасЬек ЕЗ.ІС5 134; 5кок І 578; Вехіа) 
Е553 І 152; Откупщиков 119—120.— 
Див. ще гнітити2. 

гніздівка (бот.) «приворотень, ми¬ 
колайчики, Хеоіііа 5\у.»; — р. гнездбв- 
ка, бр. гняздбунік, п. дпіегпік, І^піаг- 
(іозг, ріазге ^піагсіо], ч. Ьпігсіоука, Ьпїг- 
сіепка, слц. Ьпіегсіоука, [Ьпігсіоупік] 
«тс.»; — похідне утворення від гніздо; 
назва зумовлена формою коріння росли¬ 
ни, схожого на пташине гніздо; в різних 
слов’янських мовах ця назва могла ви¬ 
никнути незалежно; про поширеність по¬ 
дібного семантичного зв’язку свідчать 
назви тієї самої рослини в інших мовах: 
нім. №зі\уиг2 (букв, «гніздовий корінь»), 
лат. шсіиз ауіз «пташине гніздо».— Ма¬ 
сЬек ,1т. гозії. 297.— Див. ще гніздо. 

гніздо, [гніздар] «пташеня, що не ви¬ 
летіло з гнізда» Я, гніздйна «чарунка, 
чашечка», [гніздівка] «час звивання гніз¬ 
да» Я, Ж, гніздування, гніздюк «козак, 
що осів на господарство; невдалий хліб», 
гніздюх «домовитий птах, що не кидає 
гнізда» Ж, 1гніздити1 «бити весь час у те 
саме місце», гніздйтися;— р. гнездб, бр. 
гняздб, др. гпЬздо, п. ^піагсіо, ч. Ьпігсіо, 
слц. Ьпіегсіо', вл. Ьпегсіо, нл. ^пегсіо, 
полаб. §гіогс1а «гнізда», болг. гнездб, м. 
гнездо, схв. гнездо, слн. §пегс1о, стел. 
гм'ЬздО; —псл. §пегс1о;— результат не 
З’ясованої ПОКИ ЩО ВИДОЗМІНИ ІЄ. *ПІ-5СІ- 
-о-5 «гніздо», складного слова, утворено¬ 
го з префікса *пі- на позначення руху 
зверху вниз, спорідненого з псл. пісь, 
укр. ниць, низькйй, і нульового ступеня 
ОСНОВИ *5Є(1- (*5СІ-) «сидіти», що мали б 
дати псл. *пьхсІо з первісним значенням 
«усаджування, сідання»; споріднене з 
двн. пезі «гніздо», нвн. N€$1, лат. пїсіиз, 
ірл. неї «ТС.», вірм. ПІ5І «становище. 

сидіння», дінд. пїйаЬ, пі<іат «місце від¬ 
починку, стоянка, сітка»; початкове § 
пояснюється по-різному: зближенням з 
£пе5Іі (укр. [внести]) (№Ьгіп£ ІР 4, 
398; Вегп. І 313), §п£1ііі «розпалювати» 
(укр. гнітити (хліб) «підрум’янювати») 
(№Ьгіп§ там же), *£пьз- «бруднити» 

(Уаіііапі КЕБ 76), а також впливом 
ХИбНОЇ ДЄКОМПОЗИЦІЇ *УЬП-П&2СІІ-ІІ > 
> *ут>-£пє2Сіііі (Уаіііапі От. сотр. І 
92); е є спроба пояснити зближенням з 
*§пеіа1і (МасЬек ЕЗЛСБ 135); реконстру¬ 
юється також (Откупщиков 144—145) 
як *£Поі-2-с1от з початковим значенням 
«випалене в лісі місце для житла», 
пов’язане з псл. *§пе-(1і) «палити, за¬ 
палювати», укр. [внести]; менш пере¬ 
конливі думки про виникнення £ПЄ2СІО 
під впливом нім. Оепізіе «гніздо» (\Уа1- 
сіе К2 34, 508), з вихідного *пє(і)2<Зо5, у 
якому *ПЄ споріднене З гр. УТ|- «уни¬ 
зу, вниз» (Вегп. І 313), з первісного 
*£П0І-2СІ0-<*§П0І-5СІ-0-5, ТОбтО «СИДІННЯ В 
гною» (Младенов Ваибоиіпомл сіє Соигіе- 
пау 23; Нахтигал 55).— Шанский ЗСРЯ 
14,105—106; Фасмер 1420; 51а\узкі 1302; 
МасЬек ЕБіС 172; 5сЬи$1ег-Зе\Ус 295— 
296; БЕР І 255; 5кок І 576; Вегіаі Е5БЗ 
І 152; ЗССЯ 6, 171 —173,—Див. ще 
НИЗЬКЙЙ, сидіти. 

[гиістьі «ніготь, пазур» Ж; — резуль¬ 
тат декомпозиції форми пагність «тс.» 
з осмисленням початкового па- як пре¬ 
фікса за зразком паросток — росток.— 
Див. ще пазнігть. 

ґніт, гніт Ж, \гнот\ Пі, [ґноті Пі, 
гнотар «виготовлювач гнотів» Ж, Ско¬ 
тар «тс.» Ж, гноття «лахміття, манат¬ 
тя», ґноття «тс.», ст. кгноть «гніт» 
(XVII ст.); — р. [гнот, кнот], бр. кнот, 
п. кпоі «тс.», [кпоіу] «головки льону, 
конопель», ч. кпоі «гніт; тампон з мар¬ 
лі; вузол», слц. кпоі «гніт; тампон»; — 
очевидно, через польське посередництво 
запозичене з середньоверхньонімецької 
мови; свн. кпоіе «потовщення на части¬ 
нах тіла, нервах, рослинах; вузол, 
гніт» споріднене з нвн. КпосЬеп «кістка»; 
значення «ґніт» набуте, очевидно, вже 
в польській мові внаслідок розширення 
значення німецького Слова, яке стосува¬ 
лось лише певного виду гнотів (пор. нвн. 
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гнітйти гнути 

Кпоіеп «гніт гірничої лампи»).— Коби- 
лянський Мовозн. 1976/6, 33; Моска¬ 
ленко УІЛ 27; Фасмер І 422; 5Іа\узкі 
II 287—288; Вшскпег 240; Семереньи 
ВЯ 1967/4, 21; К1и§е—Міігка 383, 384. 

ГНІТЙТИ1— ДИВ. ГНЄСТИ. 

гнітити2 «підрум’янювати в печі 
(хліб)», [гнідйти] «тс.», [гніт] «вогонь 
на припічку для підрум’янювання хлі¬ 
ба; рум’янець на хлібах, посаджених 
у піч Па, Ме», [загніт, загнітка Ж] 
«тс.», [пригніт] «загнічування (хліба)» 
Ж; — р. [гнетьяІ «тріска для розпалю¬ 
вання печі», бр. [загнет] «загнітка, жа- 
рівник, вогнище при печі, куди вигрі¬ 
бають жар», [загнетак] «тс.», др. гнЬ- 
ти «запалювати», гнЬсти «тс.», п. піесіс 
«роздмухувати (вогонь)», ч. пїШі, ст. 
піеіііі, слц. піеіііі «тс.», схв. ст. унити- 
ти «запалювати вогонь», слн. пеШі 
«роздмухувати (вогонь)», стел. етьзмгЬ- 
тити «запалити»; — псл. £пе1ііі; — по¬ 
ходження не зовсім з’ясоване; зістав¬ 
ляється з прус, кпаізііз «головешка» 
(Срезн. І 528; Вегп. І 312), з двн. §пііап 
«терти», дангл. §пїсІап «тс.» (Еіск К2 
41, 201; Фасмер І 421), з псл. §пііі 
«гнити, тліти» (НоІиЬ—Кор. 246), з лат. 

іп-сепсіо «запалюю» (Маскек Е5.ІС 400); 
форма [гнідйти] зумовлена впливом при¬ 
кметника гнідйй. — Булахау Веснік 
БДУ 1972/2, 66—67; ЗССЯ 6,' 167—168. 

гнобити, гнобитель, гнобительство, 
пригноблювач; — п. §п§Ьіс, ст. §п$Ьіс 
(<*§поЬіс); — псл. £поЬііі, похідне з 
нульовим ступенем вокалізму в першому 
складі від іє. *§епаЬЬ-/*£опаЬЬ- «тис¬ 
нути, давити» (інша форма тієї самої ос¬ 
нови в укр. гондбйти «гнобити», гонб- 
ба «набридання»); — споріднене з дісл. 
кпеїііі «паля, палиця», двн. кпеЬіІ «пу¬ 
та, затичка», шв. кпаЬЬ «кілок», норв. 
кпаЬЬе «красти», кпарр «вузький, тіс¬ 
ний, короткий», нн. кпар «короткий, 
убогий, незначний», нвн. кпарр «вузь¬ 
кий, тісний», можливо, також гр. -^аря- 
тй> «кривлю, згинаю»; менш переконливе 
зближення з *£ОПТ>, §опііі «переслідува¬ 
ти» (Зіатузкі I 300—ЗОЇ) або виведення 
від іє. *£ЬаЬЬ- «брати» через інфіксова- 
ні основи *£ОПЬ-, *£ПОЬ- і под. (Оіг^Ьзкі 
2151РН 33, 316—318).— Фасмер І 437; 

МасЬек ЕЗЛСЗ 137; Вегп. І 327.— Пор, 
гонбба, гонббйти. 

[ґнбййти] «наполегливо просити»; 
Ба; — неясне; можливо, походить від 
нім. кпіеп «стояти навколішках; ста¬ 
вати навколішки», пов’язаного з Кпіе 
«коліно» (двн. кпіи, род. в. кпі\уез), 
спорідненим з дангл. спео, англ. кпее, 
дісл. кпе, гр. -руї» «коліно», лат. §епи 
«тс.»; нагадує розвиток значення в р. 
клянчить «настирливо просити, стояти 
навколішках»; форма [гноййти] мала 
виникнути з первісної *кнйїти (> ґніїі- 
ти), можливо, за фонетичною аналогією 
до дієслівних форм типу гноїти (від 
гній), лоїти (від лій) тощо.— Кіи§е— 
Міігка 382. 

гнуздати, гнузда, гнуздечка, [гнуздеч¬ 
ко] Л, розгнузданий', — р. взнуздать', — 
результат фонетичної видозміни колиш¬ 
нього *вш-уздати, утвореного з пре¬ 
фікса уьп- «в-» і основи іменника іігйа 
«вузда».— Див. ще вузда, у3. 

гнути, гинкйй Ж, [гнений] «гнутий; 
негодящий», гнутий, [гнуткйй] «гнуч¬ 
кий» Ж, [гнучий] «тс.», гнучкий, [гйнци] 
«зігнувшись» Ме, вигин, вигйнистий,згин, 
згинач, згйнці «зігнувшись», [загинати] 
«лихословити» Я, загин, [загинайко1 
«той, що любить лихословити» Я, [за- 
гинка] «складка, вигин» Ж, [загнітко] 
«зігнутий» Ж, [загнб] «той, що добре 
загинає (лихословить)» Я, загинальний, 
[загйнчастий] «зігнутий» Ж, [нагйнки] 
«зігнувшись» Дз, [навпрйгінці] «тс.» Па, 
незгинний, обгиналки «боки плоскодон¬ 
ного човна», перегин, перегйнщик, [при¬ 
гинцем] «пригнувшись», [прйгинці] «тс.», 
прогин, прогинання, [прогнуття], роз¬ 
гин, розгинач, розгинальний, угйн; — 
р. гнуть, бр. гнуць, др. гинути, п. §і^с, 
І£чщс], ч. Ьпоиіі «рухнути, поворушити», 
слц. кпи!? «тс.», вл. Ьпис «рухати», 
нл. §шіз «рухати; гнути; доторкатися», 
болг. яьна «гну», схв. гаиути «зруши¬ 
ти», слн. §апііі «рухати», стел, сь- 
ПіНлти «зігнути»; — псл. ^ьпдіі < *§т>Ь- 
пдіі; —споріднене напевне лише з лтс. 
§иЬі (£иЬ5Іи, §иЬи) «схилятися», лит. 
Зу1§иЬаз «подвійний», [§иЬйоііз] «згор¬ 
татися, звиватися в клубок»; можливо, 
виникло шляхом метатези з іє. *ЬЬи§- 
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гнюпитися гбвда 

«згинати» : двн. Ьіо§ап «гнути», нім. Ьіе- 
§еп, дісл. Ьр^а «тс.», дінд. ЬЬиіаіі 
«згинати», гр. лтоогсто) «згортаю» (Ребег- 
$еп МРКД І 170—171; Меіііеі ЬР 5, 333); 
менш переконливе зіставлення (Вегп. 
І 366; Фасмер І 422—423; 5кок І 576— 
577; Рокоту 450) з дангл. §еар «кри¬ 
вий», двн. §оиїапа «пригорща, жменя».— 
Шанский ЗСРЯ 14, 110; 51ату$кі І 274; 
МасЬек Е5ЛС 193; ЗсЬизіег-Зедус 297; 
БЕР І 302; Вегіа) Е55Л І 142; ЗССЯ 
7, 188—189; Регззоп Веііг. 105.— Пор. 
гибати, гйбіти, губити. 

[гнюпитися] «хнюпитися, похнюп¬ 
люватися» Ж, [гнюпавий] «зігнутий» 
Ж; — результат видозміни форми хню¬ 
питися), очевидно, через семантичне 
зближення з дієсловом гнути(ся).— Див. 
ще хнюпити. 

го, (го-го-гд) (вигук для привернення 
уваги), [гбга] «людина з сильним голо¬ 
сом» Я, [гогбнути] «сильно крикнути» 
Я; —р. го (;го-го, го-го-го) (при оклику), 
п. [Ьо] (Ьо Ьо Ьо, Ьо Ьо]) (крик на худо¬ 
бу або на коней), слц. Ьо (Ьо) (крик на 
худобу, щоб зупинилась), вл. Ьо Ьо Ьо 
(крик на коней); — вигук інстинктивного 
походження, паралельний до нім. Ьо (ви¬ 
гук заохочення), англ. Ьо «стій; стри¬ 
вай»; — пов'язаний з вигуками го-го (на 
позначення здивування) і гов (знак зу¬ 
пинитися).— Зіа^зкі І 422; ЗсЬизіег- 
8є\ус 299; ЗсЬ^епіпег 19—20.— Пор. 
гов, го-гб, хо. 

[гобелкиї (у виразі на г. {спалити, 
знищити) «до щенту, цілком»); — не¬ 
ясне. 

гббза — див. хобз. 
[гоблати] «скоблити, скребти» Ж, 

[гоблюванка] «стружка»;—ч. ЬоЬІоуаІі 
«стругати», слц. ЬоЬІоуаІ? «тс.»;—запо¬ 
зичення з німецької мови; н. ЬоЬеІп «тс.» 
пов’язане з тим самим іменником НоЬеІ 
(свн. ЬоЬеІ) «рубанок», від якого похо¬ 
дить і гембель «тс.» (див.). 

[гббля] «висока жінка» Ж; — неяс¬ 
не; можливо, пов’язане з [гоблати] 
«стругати» як вказівка на первісне зна¬ 
чення «вистругана, тонка».— Див. ще 
гоблати. 

гобой (муз.), гобоїст; — р. гобой, 
заст. гобой (XVIII ст.), бр. гобой, п. 

оЬб], оЬо.}, оЬоіа (рідк. ЬоЬо;), ЬоЬоЯ, 
ч. ЬоЬо] (чол., жін. р.), оЬое (с. р.), 
слц. ЬоЬо], болг. оббй, м. обо\, схв. 
дбо]е (жін. р., мн.), слн. бЬоа; — через 
німецьке посередництво (нім. НоЬбе) 
запозичене з французької мови; фр. Ьаиі- 
Ьоіз «тс.» (букв, «високе дерево», тобто 
флейта з високим звуком) утворене з 
прикметника Ьаиі «високий», що похо¬ 
дить від лат. аііиз, спорідненого з нім. 
аіі «старий», та іменника Ьоіз «дерево», 
запозиченого з германських мов (пор. 
нім. ВизсЬ «кущ», англ. ЬизЬ «тс.»); 
французька назва ЬаиіЬоіз співвідносна 
з фр. Ьаззоп «фагот» (від Ьаз «низький», 

зоп «звук», тобто «інструмент З НИЗЬКИМ 
звуком»).— СІС 176; Шанский ЗСРЯ І 
4, 111; Фасмер І 423; К1и§е—Мііхка 
311; Ваигаї 95, 386; ВІосЬ І 87; Таїсіє— 
Ноїш. І 31—32, 33. 

гов (вигук для привернення уваги, 
знак зупинитися), го-гов (вигук для при¬ 
вернення уваги), [вгов] «угав, зупинка» 
Ж, угбвкоти «заспокоїти, приборка¬ 
ти»; — п. Ьо\у (вигук, що передає побою¬ 
вання, неприємне відчуття; вигук для 
підняття худоби), ч. Ьои «увага!», слц. 
Ьои (оклик); — результат видозміни фо¬ 
нетично подовженої форми вигука го 
(го-о-о), вживаного як оклик, щоб звер¬ 
нути увагу, через проміжну фонетичну 
форму гоу.— Див. ще го.—'Пор. агов, 
угав. 

[ґбвбиик] (іхт.) «пічкур, СоЬіо ііи- 
уіаііііз» ВеУг; — очевидно, результат 
видозміни форми [кбблик] «тс.» із зви¬ 
чайним для основи коб- переходом у 
варіант ковб- і з діалектною зміною 
к в ґ.— Див. ще кбблик. 

[гбвбур] «вир»; — запозичення з ру¬ 
мунської мови; рум. [ЬбІЬига] «вихор, 
шквал; вир» є фонетичним варіантом рум. 
літ. убІЬигй «тс.», що походить від нар.- 
лат. уоіуйіа, пов’язаного з лат. уоіуо 
«кочуся; кружляю», спорідненим з гр. 
єА,6а> «обертаю, згинаю», дінд. уаіаіе 
«обертається», псл. уаііії, укр. валй- 
ти.— ПІЖМ 364, 939; Ри$сагіи 179; 
\\^аИе—Ноїш. II 832—833.— Див. ще 
валити. 

[гбвда] «гора» Ж, [гбвдя] «незайня¬ 
тий грунт» Ж; — запозичення з поль¬ 
ської мови; п. [Ьоіба] «відвал, купа не- 
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ґбвдаш ґовнар 

родючої землі, породи, викинута з шах¬ 
ти» є діалектним варіантом до п. літ. 
Ьаіба «тс.», яке разом з укр. [галда] «тс.» 
походить від нім. Наїбе «схил пагорка; 
відвал, купа пустої породи».— 5\У II 
10, 49.— Див. ще галда1. 

[ґбвдаш] «бідолаха», [кдвдуш] «бід¬ 
ний мандрівник» Ж; — запозичення з 
угорської мови; уг. коїсіиз «бідний; жеб¬ 
рак» вважається словом тюркського по¬ 
ходження: пор. дтюрк. ^о1с1асї, уйг. 
^о1'упсї, ^оНуисї «тс.».—ММТЕЗг II 
524. 

[гбвдя] «ледача жінка» Ж; — неясне; 
можливо, результат видозміни форми 
[.ґблда] «незграбна, ледача коняка; дур¬ 
на жінка» або форми [гойда] «нехитра, 
байдужа, вайлакувата жінка» через фо¬ 
нетичне зближення з [гбвдя3 «незайнята 
земля». 

[гбв’єдо] «рогата худоба», [говедоі 
«тс.» (лайл.), [гов’ядина] «худоба; м’ясо» 
Ж» [кав’ ядина] «тс.» Ж; — р. [говядо] 
«велика рогата худоба», бр. [гавядаї 
«тс.», др. говядо «бик; рогата худоба», 
ч. Ьоуасіо «скотина, тварина», слц. Ьо- 
уабо «велика рогата худоба, корова, 
віл; (лайл.) осел», вл. Ьо^’асіо «велика 
рогата худоба», нл. §о\^іебо, болг. го- 
ведо «тс.», м. говедо «тс.; дурень», схв. 
гдведо «велика рогата худоба», слн. §о- 
УЄЙ(о) «ТС.», СТСЛ. ГОЕАЖДЬ (прИКМ.) 

«властивий великій рогатій худобі»; — 
псл. *£оу-§с1-о < Іє. *£»ои-, *£аои- з 
не зовсім ясним суфіксом -§сі-о (мож¬ 
ливо, праслов’янський новотвір, що ви¬ 
ник із суфікса -§(1), пор. *1е1-§і>а «те¬ 
лята», *рогз-§і-а «поросята»); — спорід¬ 
нене з лтс. §йоу5 «велика рогата худоба», 
дінд. £аиЬ (дав. в. §ауе) «бик, корова», 
ав. §аи$ «бик», вірм. коу «корова», 
гр. (Зой? «бик», умбр. Ьиш (лат. Ьоуегп) 
«бик» (зн. в.), лат. Ьоз, Ьоуіз (з умбр. 
оск.) «бик», Ірл. Ьо «тс.», двн. кио «ко¬ 
рова»; в українській мові форми [гбв’єдо, 
говбдо] є, очевидно, запозиченнями з 
словацької мови, як про це свідчать і 
місце їх поширення і фонетичні особли¬ 
вості; менш імовірне з фонетичного ог¬ 
ляду пов’язання псл. *§оу§6о з лит. 
цаЬтіаз «теля», нім. КаІЬ «тс.» (МасЬек 
Е5ІС 181).— Трубачев Назв, дом.жив. 

35—40; Шанский ЗСРЯ І 4, 112—113; 
Фасмер І 425; Преобр. І 136; ЗсЬизІег- 
5є\ус 335—336; БЕР І 257—258; 5кок 
І 596—597; Вегіаі Е55.І І 165; ЗССЯ 
7, 74—75; Вегп. І 338; Тгаиітапп 94; 
ЗресЬі 32—33; \Уа16е— Ноїт. І 112. 

говіти, говільник, [говія] «піст» Ж, 
говіння, розговини, [рбзговіни}, заговини, 
[заговіни]', — р. гове/пь, бр. гавець, др. 
гов'Ьти, ч. Ьоуєіі «виявляти поблажли¬ 
вість, надавати, щадити», слц. Ьоуієі? 
«тс.», вл. Ьо\уіс «протегувати», болг. говбя 
«говію», схв. гбвети «догоджати», слн. §о- 
уеіі «хмуро мовчати», стел. гов'Ьти «го¬ 
віти»; — псл. *§оуеіі; — споріднене з 
лат. їауео, -єге «бути доброзичливим, 
виявляти ласку», умбр. Іопег «святкові 
дні», дісл. §а, мин. ч. §аба (<*§а\уідо) 
«шанувати, благоговіти»; непереконливе 
з фонетичного погляду припущення 
(Мікі. Е\У 75; Кірагзку ОБО 29; ИЬІеп- 
Ьеск АЇЗІРЬ 15, 487; Миккола РФВ 
48, 274) про запозичення з готської мови 
(гот. §ау/еіЬап «посвячувати, благосло¬ 
вити»); лит. §ауе!і «говіти», лтс. §ау£і 
«тс.» запозичені з слов’янських мов.— 
Шанский ЗСРЯ І 4, 111—112; Фасмер 
І 423; Преобр. І 135—136; МасЬек Е8.ЇС 
181; БЕР І 258; 5кок І 597; Вег1а] Е53Л 
І 165; ЗССЯ 7, 72—73; Вегп. І 338; 
Таїсіє—Ноїт. І 464; Регззоп Веіїг. 729. 

[ґовїти] «нидіти (про худобу), зни¬ 
кати, гинути, худнути, марніти» Ж; — 
неясне; можливо, походить від етимоло¬ 
гічно неясного рум. (а) £0£І «хворіти, 
слабнути, марніти»; форма [ґовіти\ зам. 
сподіваної *ґо(д)жити, очевидно, ви¬ 
кликана прагненням до відмежування 
від годити (годж$), гожий і зближенням 
з семантично виправданішим у даному 
разі говіти «постити», тобто «худну¬ 
ти».— Пор. говіти. 

[ґовля] (орн.) «чорногуз, СІсопіа» 
ДзАтл II, [ґбвня, гбвря, гов’я, ґова, ґо- 
ваня, ґбя] «тс.» тж, [ґова] «сіра чапля, 
Агбеа сіпегеа Ь.» ВеНЗн; — запози¬ 
чення з угорської мови; уг. £ОІуа 
«чорногуз, лелека» етимологічно не¬ 
ясне.— ДзАтл II 128; МІМТЕЗг І 
1069. 

[ґовнар] «поламане старе дерево» 
ВеУг; — очевидно, результат діалект- 
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говорити го-го 

ної видозміни форми [конар] «товста гіл¬ 
ляка» (див.). 

говорити, говір, говірка, [говбр] «по¬ 
говір, говір» Ж, Іговорило] (у виразі го¬ 
вори, г. «казала-балакала») Ж, говорйль- 
ня, {говорінка] «буркітлива розмова Ж; 
базікання Я», говорун, говоруха, [гово¬ 
рушки] «лепетання дитини» Ж, говіркйй, 
говірлйвий, говірнйй, говорлйвий, [гово- 
рущий] «говіркий» Ме, говорючий, дого¬ 
вір, зговір, [зговбрини] «змовини», за- 
говір «змова» Ж, [заговорок] «тс.» 
Ж, [заговорець] «змовник» Ж, наговір, 

одговір «відмовка», переговірник «парла¬ 
ментер», переговори, [переговбрщик] «пе¬ 
рекладач» Л, ЛЧерк, Дз, поговір, при- 
говір «приказка, прислів’я», приговір- 
ка «тс.», приговбрка «приповідка» Ж, 
[проговор] «договір» Ж. ірбзговір] «роз¬ 
мова» Ж, розговбрки «розмови», [роз- 
говбрливо] Ж, уговір «умова», уговбр 
«тс.»; — р. говорить, бр. гаварйць, др. го¬ 
ворити «кричати; говорити», п. §о^оггус 
«балакати, базікати», [§амюггус] «лепе¬ 
тати; балакати», ч. ЬоуогІіі, слц. Ьоуо- 
гД, вл. Ьомюгіс «глухо» звучати; бушу¬ 
вати», болг. говбря «говорю», м. говори 
«говорить», схв. говорити, слн. §оуогііі, 

стел, говорити «галасувати, кричати»;— 
псл. §оуоп1і, [*£ауогіШ, похідне від £0- 
уогь [*§ауогь1 суфіксального утворення 
від звуконаслідувального £оу- [^ау-]< 
< іє. *§ои-/£би- (пор. [говка] «розмова» 
МСБГ); первісне значення дієслова, оче¬ 
видно, «галасувати, кричати»;—спорід¬ 
нене з лтс. £аУІ1еі «голосно весели¬ 
тися, співати без слів (також про со¬ 
лов’я)», ^аигаі: «свистіти, бушувати», 
£аи<іа «нарікання», £аига «базікання», 
лит. £аи$іі «шуміти; лунати (про дзво¬ 
ни)», двн. §ікеу?еп «звати», дангл. сіе- 
§ап (з герм. *кац|ап), двн. кита «скар¬ 
га», гр. 7605 «стогін, скарга», ^оасо 
«скаржуся, оплакую», дінд. £ауа1е «зву¬ 
чить», ібйиуе (з редуплікацією) «пові¬ 
домляю, кричу»; менш надійне зіставлен¬ 
ня з гр. Рот? «крик», ірл. §и№ «голос», 
що передбачає іє. *£-ои- (Меіііеі Еіи- 
сіез 408; Ресіегзеп КеІЕ бг. І 108), а та¬ 
кож з гр. ■вбрород, що передбачає пра; 
форму іє. *£ЬйогиЬо5 (МасЬек Е8ІС 
181).— Шанский ЗСРЯ І 4, 112; Фас- 
мер 1424; 51а\у$кі І 263; БЕР І 258; 5кок 
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І 597—598; Вегіаі Е55Л І 166; 9ССЯ 
7, 76—77; Вегп. І 297, 339; Тгаиїтапп 
80—81; Рокоту 403.— Пор. вогорйти. 

[говтатиі «уговтувати, уговкувати» 
Ж, огбвтати «зробити покірним; при¬ 
боркати», оговтатися «освоїтися», об- 
гбвтати «зробити покірним», обгбвта- 
тися «освоїтися», уговтати; —очевид¬ 
но, результат видозміни дієслова гбв- 
кати, уговкувати «тс.», похідного від 
вигука гов «стій, годі, досить»; перехо¬ 
дові суфіксального -к- в т, який міг ста¬ 
тися під впливом асиміляції до даль¬ 
шого т(и), очевидно, сприяв певний 
відрив слова в свідомості мовців від ви¬ 
гуку гов.— Див. ще гов. 

[ґовтиця] «гудзик» Ж; — очевидно, 
результат видозміни давнішого *ковти- 
ця, спорідненого з ковткй «сережки»; 
перехід к в г відбувся, можливо, під 
впливом семантично тотожного ґбмбиця 
«тс.».—Див. ще ковтати2.— Пор. ковт¬ 
кй, ковтун. 

[ґоґа1] (зоол.) «чорна гадюка»; — оче¬ 
видно, запозичення з румунської мови; 
рум. рідк. §о§& «страховище, вова, хо», 
можливо, походить від алб. §о§е «при¬ 
вид» (прізвисько румунів (аромунів) і 
християн у албанців-мусульман, яким 
могли також страхати дітей).— УгаЬіе 
Кошапозіауіса 14, 145; ВІЖМ341. 

[ґоґа2! (дит.) «зерно, ягода» Ме, [.ґо- 
ґатий] «зернистий»;— неясне; можливо, 
пов’язане з [гогб{д)зи (гоґб(д)за)) 
«брусниця» (пор.). 

ґоґель-моґель, гоголь-моголь;— р. гб- 
голь-моголь, гогель-мбгель, бр. гбгаль- 
мбгаль; — очевидно, запозичення з поль¬ 
ської мови; — п. ко§е1-то£е1, [§о§іеІ- 
то§іе1] походить від нім. [КйсИеІтид- 
беї] «мішанина, безладдя», остаточно не 
з’ясованого (можливо, від нн. коббеїп 
«тримати брудну білизну» і Моббег 
«гниль» або від нвн. [кибсіеі] «купа, мі¬ 
шанина» — про нитки, страви); форма 
гоголь-мбголь, очевидно, зайшла через 
російську мову, в якій виводиться від 
англ. Ьи§§ег-ти£§ег «безладдя».— Фас- 
мер—Трубачев І 425; Зіашзкі І 327; 
Кіи§е—Міігка 409. 

го-го (виг.) «ого»; — р. го (частіше 
го-го, го-го-го з придиховим г; вигук зди¬ 
вування), бр. го, п. Но-Ьо «тс.», ч. ЬоЬо 



гоготати гогбдза 

(вигук невдоволення, здивування, ра¬ 
дості), слц. ЬоЬо, ЬоЬо (вигук незгоди, 
невдоволення), вл. Ьо, ЬоЬо (вигуки зди¬ 
вування), нл. Ьо Ьо (вигук здивування, 
сумніву), схв. Ьо, ЬоЬо (вигук здивуван¬ 
ня, радості); — первісний вигук для ви¬ 
раження емоцій, очевидно, споріднений 
з ого; відомий також в інших індоєвро¬ 
пейських мовах: англ. лат. Ьо (для під¬ 
креслення здивування).— $Іа\у$кі 1422; 
К02\д?абоязкі ЛР 5, 131; 5сЬизІег-5е^с 
299; 5сЬ\уєп1пєг 19—20.— Пор. го, ого. 

гогбдза, гогоз, гогодза, ґоґбдзи, 
ґоґбзи, ґоґозки; ґогбзник— див. ґа- 
ґацка. 

[гоголїти] «блищати, світитися» (зо¬ 
крема про воду); — неясне. 

гоголь (орн.) «птах Апаз сіап^иіа» 
Г, Ж, [оголь] «тс.» Шарл; — р. гоголь, 
бр. гоголь, др. гоголь, п. ст. §о§о1 «вид 
дикої качки», §о£о1іса «водяна курочка, 
Оаіііпиіа сЬІогориз Ь.», ч. НоЬої, Но- 
Ьоіісі (топоніми), слц. ЬоЬоГ «вид кач¬ 
ки, Висеїаіа», нл. Оо£о1о\у (топонім), 

болг. Гоголани (топонім), схв. £о§о1) 
(вид водяного птаха);—псл. £0£о1ь; 
звуконаслідувальне утворення, пов’я¬ 
зане з гоготйти і назвами подібних 
птахів іншим ступенем вокалізму типу 
р. гага, гагара (Соболевский РФВ 71, 
448; Вгйскпег К2 48, 199; Тогр 122; Ро¬ 
коту 407) або редупліковане утворення, 
пов’язане з лит. £аТ§а1аз «качур», лтс. 
§аТ§а1а «вид чайки», прус. £е£а1із «ну¬ 
рець», в основі яких можливе балт. *£а- 
§а1-, відповідне псл. *£о§о1- (Вегп. І 
318; Тгаиітапп 74; Топоров II 187— 
189); зв’язок з глагол (Вегп. І 318; Тгаиі- 
тапп 74) сумнівний.— Шанский ЗСРЯ І 
4, 113; Филин Образ, яз. 210; Фасмер— 
Трубачев І 425; Зіатузкі І 309; БЕР І 
258—259; 5кок 1585; ЗССЯ 6,193—194; 
Булаховский Семас. зтюдн 156; Оіг^Ьзкі 
ЬР 2, 91. 

Іґоґоман] «дурень» Ж; — запозичен¬ 
ня з румунської мови; рум. £о§отап 
«ТС.» Є ПОХІДНИМ від [§0£І «тс.», яке, 
можливо, через посередництво сербо¬ 
хорватської мови (схв. гога—жартів¬ 
ливе прізвисько вихідців з півдня Юго¬ 
славії) походить від алб. £0£Є «привид» 
(прізвисько, яке албанці-мусульмани да¬ 
вали слов’янам, православним); пор.. 

також алб. £о§61, §о§оте1 «опудало, 
потвора», походження якого не зовсім 
ясне.— ЗсЬеІибко 131; СггЬцаІа 348; Уга- 
Ьіе Когпапозіауіса 14, 145; Сіогапезси 
374; ОБРМ 341; РараЬа§і 497. 

Іґоґбритися] «ПИНДЮЧИТИСЯ, ВИСОКО 
нестися»|Ж. іґоґбрний] «гордий,бундюч¬ 
ний», [ґбґиром] «бундючно,бундючливо» 
Па; — не зовсім ясне; можливо, пов’я¬ 
зане з рум. (а) зе сосопі «удавати з себе 
великого пана», похідного від еосоп (си- 
сбп) «пан; поміщик, дідич», сисоапй 
«пані», що походить від нгр. иок(и)йга 
«заміжня жінка, дама»; ґ замість к в 
запозичених формах могло з’явитись 
чисто фонетично, р замість н, можливо, 
під впливом помилкового зближення з 
рум. сосог «журавель» («походжати гор¬ 
довито, як журавель»).—БІЖМ 163, 202. 

[ґбґосом] «півнем» (присл.) Я; — не¬ 
ясне; можливо, походить від п. рідк. 
кокозг «півень» у діалектній мазуруючій 
формі *[кокоз]; перехід первісних к 
00 У ґ міг відбутися вже на грунті ук¬ 
раїнської мови, для якої, на відміну 
від польської, це явище характерне; 
наявність польського запозичення в го¬ 
вірках Харківщини може бути поясне¬ 
на тиіу, що значна частина їх утворила¬ 
ся внаслідок переміщення українського 
населення з заходу.— Див. ще кбкош. 

гоготати «видавати сильні глухі і три¬ 
валі звуки; кричати як гусак; реготати», 
гогонути, гоготіти «тс.», гогіт «сильний 
і тривалий звук, шум; крик гусей; ре¬ 
гіт», [гоготало] (орн.) «дрімлюга, Саргі- 
тиІ£и$ Б.», [гбготень] «гелготіння, 
крик» Ж, [гогбтня] «тс.» Бі, гогітли¬ 
вий; — р. гоготать «реготати; гелго¬ 
тіти; кудкудакати; [іржати; жадібно 
їсти]», бр. гагатаць «гелготіти», п. §о- 
§оіас «видавати белькітливий звук, кар¬ 
кати», ч. ст. ЬоЬіаіі «вити», слн. до§о- 
Ші «гелготіти»; — псл. §о£оіаіі від 
^о^окь, звуконаслідувального слова, 
утвореного за допомогою суфікса -окь 
(укр. -іт), характерного в словах по¬ 
дібного типу (пор. гуркіт, стукіт); — 
споріднене з лит. £а£еіі «гелготіти», 
лтс. «тс.», свн. £а§еп, §а£егп 
«тс.».— Шанский ЗСРЯ І 4, 114; Фас¬ 
мер І 425; $їа\езкі І 310; ЗССЯ 6, 194— 
195; Вегп. І 319; Тгаиітапп 74—75. 
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[ґоґотіти] «кудкудакати, квоктати; 
щебетати» Ж; — результат видозміни 
давнішого *кокотіти «тс.», похідного 
від вигуку кока, що передає куряче 
сокотання (пор. [цокотіти] «лепетати, 
базікати», очевидно, через переносне 
вживання); перехід к в ґ внаслідок 
одзвінчення відомий в українській мові 
і в ряді інших випадків.— Див. ще 
коко. 

[ґоґошитися] «кокошитися, бундю¬ 
читися» Ме, [ґоґоиі\ «франт» О, [гогош] 
«гарний парубок» О, [гогошнийІ «гор¬ 
дий, пишний» О; — результат видозміни 
форми кокошитися «тс.» шляхом пере¬ 
ходу к в ґ, характерного в говірці для 
слів з афективно-негативним забарвлен¬ 
ням (пор. [ґавага] «базіка», Ігавкати\ 
«раз у раз кричати», [гимейда] «теле¬ 
пень» тощо); виведення від пізно засвід¬ 
ченого п. §о§из «франт» (Оньшікевич 
Исслед. п. яз. 241) викликає сумнів.— 
Див. ще кокош. 

[годі «рік», [гіді «тс.», [года] «перед- 
шлюбна угода» О, [годйльник] «стінний 
годинник», година, [годинар1, [гбдйнка] 
«годинник», [годйн(к)и] «кишеньковий го¬ 
динник», годйнник, годинникар, годин¬ 
никарство, [годиняр] «годинникар», [год- 
лйвість] «справедливість» Ж» [годовйк1 
«одноліток», [годовйни] «роковини», [го- 
довйще] «річний термін наймитів; рік 
Ж», гідний «вартий чогось», [гідні свя¬ 
та] «різдво» ВеЗа, [годен] «здатний», 
[годйнний] «погідний» (про погоду), [го- 
динуватий] «тс.», годний, [гбдяний] «яс¬ 
ний» (про погоду), годящий, гожий, [го- 
дйняно] «ясно» (про погоду) Я, годі, 
годйти, [гожйти] «вдаватися, щастити» 
Ж, [безвіддя] «лихоліття» Я, [безгода] 
«негода», [вгіддя] «умова» Пі, [ввідний] 
«відповідний» Ж, [вгбдені «придатний» 
Ж, [вдогідний] «задовільний» Ж, [ви- 
гіддяі «вигода, привілля», [вйгідь] «ви¬ 
года» Ж, вигода «користь; [шинок на 
рибальських промислах] Я», [вигідли- 
вий] «зручний», вигоди, вйгідний «корис¬ 
ний, прибутковий», вигідний «зручний», 
ейгодинитися, [виводити] «догодити», до¬ 
гідник, догідництво, [догідця] «прислуж¬ 
ник» Я, догода «догоджання», догідливий, 
догідний, догбдливий, догддний, догбдне 
«зручно», догоджати, [загбдаї «задово- 

ляння» Ж, [заводі] «заздалегідь» Ж, за¬ 
годя «тс.», [згіддя] «майно», згода, згід¬ 
ливий «придатний; миролюбний» згід¬ 
ний «згодний; відповідний; придатний», 
згбдлйвий «миролюбний», згодний «який 
дає згоду; придатний», [згбжий] «придат¬ 
ний», згідно, [згоді], згодно «вигідно», 
згодом, Ізнегіддя] «лихо», знегода «тс.», 
[невгбда] «нестатки, нужда» Ж, Іневго- 
жай] «нелюбий», невгодний, [невгбжий] 
«такий, якого важко задовольнити, яко¬ 
му важко вгодити» Ж, Іневдогбда] «неза¬ 
доволення» Ж, [невдогбддя] «тс.» Ж, Іне- 
взгбда] «обурення» Ж» [невзгодйна] «ли¬ 
хо, нещастя; неспокійний час Ж», [не¬ 
вигідний] «незручний» Ж, [невід] «не¬ 
года» Ж, [негіда] «негідник», негідник, 
негідництво, негідь, негода, [негодиця] 
«негода», [негодня] «непотрібні речі, мот¬ 
лох», негодяй «нездатна людина», [не- 
годь] «негода; непотрібні речі; бездоріж¬ 
жя Л», [негодйвий1 «злий» Ж» негодя¬ 
ний, негодящий, негбже «недобре», [не¬ 
згідний] Ж, [незгідь] «незгода» Ж, [не- 
згодлйв] «нерішучий» Ж, [огідникї «ро¬ 
зумний, гарний» Ж, [огідний] «тс.» Ж 
[огіднати] «стати гідним; зм’якшити» 
Ж, перегбд «певний час» (у виразі гбдом- 
перегбдом «за певний час») Ж, перегбда 
«перерва», перегодом, перегодя, [погідєі 
«погода» Ж, погода, [погодйна] «погода» 
Ж, [погодка] «флюгер», [погбдник] «тс.», 
погодок «на один рік старший або молод¬ 
ший від брата (сестри)», [погбддя] «спри¬ 
ятливий час», [погідливий] «погожий», 
погідний, Г, Ж, погодйнний, погожий, 
[погоді] «пізніше» Ж, [погодя] «тс.» Ж, 
пригода, пригбддя «роздолля», пригод- 
ник «шукач пригод», пригодництво, [при- 
годйтися] «трапитися» Ж, [розгбда] «не¬ 
згода» Ж, [розгбдний] Ж, розгодйнити- 
ся, розпогодитися, угода «домовленість; 
догоджання», угодник, угодовець, угіден 
«догідний, зручний», увідний, угбден, 
угбдливий «тс.; добрий Ж; вартий уваги 
Ж», угодний «догідний, зручний», угб- 
жий, угождати, узгіднювати; — р. бр. 
год «рік», др. годь «час; термін», п. £осіу 
«бенкет, учта; (заст) новорічні свята», 
ч. Ьосі «храмове свято; бенкет», слц. 
Носі «урочистий бенкет; свято», вл. Ьогїу 
«різдво», нл. £осІу «тс.», болг. годйна 
«рік», м. година «тс.», схв. год «свято». 
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слн. §6с1 «пора; стиглість; свято, річ¬ 
ниця», стел. гсд*ь «час»; — псл. §ойь;— 
споріднене з снн. £ас1еп «бути відповід¬ 
ним, пасувати», двн. §і-§аі «відповід¬ 
ний, стосовний», дангл. §е-£а<1а «това¬ 
риш, дружина (чоловік)», свн. §е-£аіе 
«тс.», нім. Саііе «чоловік (дружина)», 
нім. £аШсЬ «стосовний», гот. £асШіп£5 
«свояк, родич», двн. §аіи1іп§ «тс.», 
дфриз. §ада «об’єднувати», англ. іо- 
£еІЬег «разом, спільно», лтс. £агіЇ£5 
«здатний; шановний; твердий», £асШ «по¬ 
трапляти, придбавати, з’являтися», §а- 
сШіез «знаходитися, з’являтися», алб. 
П£ей ([п§ае)Ь «випадок, вільний час»; 
з іншим ступенем чергування — лит. 
росіаз «честь, слава; частування», лтс. 
§[йосІ5 «честь, слава», гот. §о])5 «добрий», 
дангл. £ОсІ, двн. §иоі, нім. §иІ «тс.», 
іє. *§Нес1Н-/£ІіосІЬ-, первісне значення 
«відповідний, стосовний; добрий», звід¬ 
ки «відповідний час; (велике річне) свя¬ 
то; рік»; дінд. £агійуа- «те, що має бути 
триманим», яке сюди, очевидно, нале¬ 
жить (інакше Фасмер І 426), вказує на 
попереднє значення кореня «тримати, 
міцно тримати, об’єднувати», звідки «вла¬ 
стивий, пристосований, відповідний, 
згідний»; менш імовірне первісне зна¬ 
чення «очікуваний день, очікуване свя¬ 
то» при пов’язанні з псл. *гьс1аіі (укр. 
ждати) (Мікі. ЕШ 61; ВаисЬиіп <іе 
Соигіепау РР 3, 471; Потебня РФВ 2, 
9); безпідставні спроби довести герман¬ 
ське походження (Нігі РВгВ 23, 33), 
зв’язок з іє. *§ЬесІ- «досягати» (Уаіііапі 
РЕ8 22, 26—27) або спорідненість з нім. 
Та§ «день» (пгерм. *<1а£Йа-) при переста¬ 
новці приголосних у псл. §осіь (МасЬек 
Е5ІС 173; Семереньи ВЯ 1967/4, 17); 
звукова форма год замість закономірні- 
шого гід, можливо, зумовлена впливом 
російської мови.— Шанский ЗСРЯ І 4, 
114—116; ЗїачузкІ І 307; БЕР І 259, 
260—261; 3кок І 583—585; Вегіа] Е88Л 
І 155; ЗССЯ 6, 191 — 192; Вегп. І 316— 
318; Іокі Зішііеп 62; Рокоту 423—424. 

[годжак] «димар» МСБГ, [годжяк Дз, 
годзяк Мо] «тс.»; — р. очаг «вогнище», 
бешг. оджак «вогнище разом із дима¬ 
рем», м. оцак «димар; вогнище», схв. 
щак «димар; камін»; — можливо, через 

годувати 

молдавське посередництво (молд. хожяк 
(іожяк) «димар») запозичене з турецької 
мови; тур. осак «вогнище; пічка, ка¬ 
мін; горно; димар» виводиться від пер¬ 
вісного складного тюрк, уч-а]ак, утво¬ 
реного з числівника уч «три» та імен¬ 
ника а]ак «нога»; отже, початкове зна¬ 
чення «триніжок (під яким розпалювали 
вогонь)»; тлумачиться також (Севортян 
422—425; Дмитриев 541) як похідне від 
тюрк, о; т «вогонь».—ДзендзелІвський 
НЗ УжДУ ІЗ, 65, 98; СДЕЛМ 472; Ши¬ 
пова 253—254; Фасмер—Трубачев III 
177; Радлов І 1134. 

їґодза] «заразна висипка на шкірі» 
Ж; — неясне; можливо, походить від 
уг. козг «бруд; парші, короста (на тілі)», 
пов’язаного з давнішим козгтб, ктгтб 
«тс.», етимологічно неясним, можлива, 
пов’язаним з псл. козпхь, коза «волос¬ 
ся».— АШТЕЗг І 588; Кпіехза 869. 

[ґодзинка] (бот.) «первоцвіт, підсніж¬ 
них звичайний, ОаІапШиз піуаііз Б.» 
Мак; — неясне; можливо, результат ви¬ 
дозміни незасвідченого *козинка, яке 
могло виникнути на основі форм Ікозо- 
дрист, козьодрйст, козодриск і подЛ 
«тс.», що з’явилися в результаті видо¬ 
зміни деетимологізованої форми [ско• 
розріст] «тс.». 

[ґодзя] «вінегрет»; — неясне. 
годко — див. одуд. 
Іґодло] «рід, плем’я; поріддя, кодло», 

ст. кгодло «гасло» (XVII ст.); —запози¬ 
чення з польської мови; п. §ос11о «умов¬ 
ний знак, символ, (ст. також) знак, гас¬ 
ло, родове гасло», споріднене з нл. £ос11о 
«загадка; прізвисько», §обто «тс.» і по¬ 
в’язане з п. §осІ2Іс ($і$) «годитися, пого¬ 
джуватися» або з нл. £Ос1аз «відгадува¬ 
ти», укр. гадати; українське значення 
розвинулось на грунті значення п. 
§ос11о «родове гасло».—8їа\узкі І 306; 
Вгйскпег 148; 8сЬизІег-8етус 238.— Пор. 
ґедло, КОДЛО. 

годувати, годівля, годівнйк, годівнй- 
ця, годованець, [годованок1 «годованець», 
[годовник] «той, що вирощує» ^К, году¬ 
вальник, [годуван] «годувальник» Я, Уго¬ 
ду ля\ «пожива, корм», [годун] «годуваль¬ 
ник» (у загадці), 1годунець] «тс.», го¬ 
дівельний, безгодівля, вигодованець, від¬ 
годівля, підгодівля, у годованець; — р. 
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[годовать] «жити, перебувати десь цілий 
рік; вирощувати, вигодовувати, вихо¬ 
вувати», бр. гадаваць «вирощувати, ви¬ 
ховувати, переживати рік», п. Ьобомгас 
«вирощувати, виховувати» (з укр. або 
бр.), ст. §обочуас «бути на весіллі, бен¬ 
кетувати; відзначати свято; частувати», 
ч. Ьобоуаіі «влаштовувати свято, бен¬ 
кет; бенкетувати», слц. Ьосіоуаі? «бути 
в гостині, гостювати; [святкувати, від¬ 
значати свято]», схв. годдвати «урочис¬ 
то відзначати, святкувати», слн. £обо- 
уаіі «відзначати іменини», стел, мего- 
дОВАти «гніватися, обурюватися», го- 
довати «дозволяти»; — псл. £обоуаіі, по¬ 
хідне ВІД £ОСІЬ у значенні «свято, святко¬ 
вий бенкет», отже, первісне значення, 
очевидно, «частувати {на святковому бен¬ 
кеті)».— Зіашзкі І 422—423; Вгйскпег 
172; ЗССЯ 6, 190—191.— Див. Ще Г°Д- 

гожель, гожйль, гожій, гбжув, го¬ 
жу р — див. ожог. 

[гожма] «безперервно, весь час» Ж; — 
очевидно, похідне утворення від го¬ 
дити, що могло означати «пильно, без¬ 
перервно (щось робити для когось)», 
зокрема в можливому раніше звороті 
*гожма годити (пор. гульма гуляти 
«весь час гуляти», ревма ревіти «сильно 
ревіти» і под); з української мови [гбж- 
ма) запозичене румунською мовою (рум. 
Ь6]та «безперервно, постійно»).— ОЬКМ 
364.— Див. ще год. 

гоїти Г, Ж, \гій\ «ліки» Ж, [гбйник] 
«лікар, хірург» Ж, Пі, [гойнйця] «ці¬ 
лющий засіб», [гойкий] «лікувальний, 
цілющий» Ж, гойний «тс.», [гойовий] 
(у назві гойове листя (бот.) «подорожник 
ланцетолистий, Ріапіа^о Іапсеоіаіа Ь.»), 
гоїстий, [загійний], невигойний, [негдїс- 
тий], незагойний, [незагоїмий] Ж; — р. 
[гбить] «доглядати, відгодовувати», бр. 
гаіць «гоїти», др. гоити «відгодовувати», 
п. §оіс «гоїти», ч. ЬоіШ «лікувати» 
(особливо рани), слц. Ьо]і^ «тс.», вл. 
Ьо]ІС «ЛІКуваТИ», НЛ. £ОІ5 «тс.», болг. 
гоя «відгодовую», м. гой «відгодовує», 
схв. гд}'ити «годувати, відгодовувати», 
слн. £оіїіі «вирощувати»; — псл. §о_)Ш, 
слов’янський каузатив до *2Ш (укр. 
жити), як ^по]іії : §пШ або ро]ііі : 
: рііі; отже, первісне значення слова— 
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«робити так, щоб жило, заживало»; — 
споріднене з лит. £а_)їі5 «такий, що легко 
гоїться; здатний довго жити», дінд. §ауа- 
«дім і подвір’я; господарство», ав. £ауа- 
«життя».— Критенко Вступ 529; Фасмер 
І 427; Преобр. І 138; Зіамгзкі І 310— 
311; МасЬек Е5ЛС 174; ЗсЬизіег-Земс 
308—309; Зкок І 585—586; Вегіа] Е55Л 
І 156—157; Бернштейн Очерк 1974, 283; 
ЗССЯ 6, 195—197; Вегп. І 319; Тгаиі- 
гпапп 75; Зализняк ВСЯ 6, 38; Рокогпу 
467—468.— Див. ще жйти. 

гой (виг.) «ой, гей», Ігой-гой] «гуляти» 
Я, [гой чи] «вигук при співі, танцях» Ж, 
гой та дана «тс.» Ж, [гой-гой] «вигук, 
яким підкликають корів» ЛПол, гбй- 
кати «кричати, гукати» ВеЗн, О, вигой- 
кувати «весело вигукувати»; — п. Ьо] 
«ой, гей» (діал. також вигуки, якими під¬ 
кликають коней, виганяють овець), ч. 
слц. Ьо] (вигук хвилювання), вл. Ьо^ 
(внг.) «вставай», нл. Но] (вигук здиву¬ 
вання); — псл. (пн.) [*Ьо]ь], вигук, 
близький до *ке,)ь (укр. гей)\ в україн¬ 
ських говорах з ним міг формально 
зблизитися вигук ой, що набував форми 
гой (пор. [гобід] «обід»).— Зсішзіег-Зем'с 
308.— Пор. гей, ой. 

[гойда1] «нехитра, до всього байдужа, 
вайлакувата жінка Мо; висока, худа 
людина Мо; легковажна, неохайна жін¬ 
ка Ва; висока, незграбна людина Ва; 
висока, швидка, легковажна жінка Я; 
висока жінка Ж; шлюха, розпутни¬ 
ця О»; — очевидно, зворотне утворен¬ 
ня від дієслова гбйдати(ся), тобто букв, 
«той (та), що гойдається».— Див. ще 
гойда2.— Пор. говдя, гойса1. 

гойда2 (вигук на позначення гойдан¬ 
ня, зокрема у колискових піснях), [гой- 
данй, гойдаса Пі, гойдаша] «тс.», гойда¬ 
ти, гойдалка, гойданка «гойдалка; гой¬ 
дання; [рід лемішки з кукурудзяного бо¬ 
рошна]», [гойделя] «гойдалка» До, [гбй- 
дойка, гбйдочка] «тс.»; — р. (пд. зах.) 
[гойдать], бр. гайдаць, гбйдаць, п. 
[Ьо](іа] «гей, гей же; гойда», ковбас «гой¬ 
дати» (з укр. або бр.), ч. Ьо}да (вигук 
радості), [Ьоісіак] «колиска», слц. Ьо- 
]<3аї;— результат злиття вигуку гой з 
підсильною часткою -да (пор. у тій же 
функції п. -ба ; Ье|<іа «гей же», Ьо]ба 



гойджа голдувати 

«тс.»); неприйнятне припущення (Грін- 
ченко І 299) про походження гойда від 
дієслова гойдати. — Зіашзкі І 423—424; 
Масйек ЕЗЛС 174.— Див. ще гой, да. 

гбйджа, гойджя, гойжа—див. ги- 
джга. 

гойний «щедрий, розкішний», [гой] 
«радість, забава» О, ст. гойний «великий 
кількісно, немалий, щедрий, багатий, 
достатній» (1569); — запозичення з поль¬ 
ської мови; п. Ьо]пу «достатній, багатий, 
(ст.) щедрий» походить від ч. Ьоіпу 
«тс.», ст. Ьо) «достаток», спорідненого з 
р. [гойний] «вродливий, гарний», бр. 
гбйни «пишний, хвалькувато щедрий», 
слц. йору «великий кількісно, багатий; 
частий», болг. м. гбен «відгодований», 
схв. гб/ан, гб/аяй «відгодований; добре 
оброблений», слн. £0]§пес «вихованець», 
р.-цсл. гоиньїи «багатий»;— псл. *§о)ьт> 
«багатий, достатній, щедрий», пов’яза¬ 
не з іменником *§о)ь «достаток, багат¬ 
ство, щедрість», похідним від дієслова 
§о]Ш; необгрунтовані припущення (Вгіі- 
скпег 172; Оіг§Ьзкі 50 19, 426—427) 
про власне польське походження п. Но)- 
пу.— Зіа^зкі І 424; МасЬек ЕЗЛС 174; 
ЗССЯ 6, 197—198; Вегп. І 319; Тазгускі 
РР 12, 62.— Див. ще гоїти. 

(гойникі (бот.) «подорожник ланце¬ 
толистий, Р1апіа§о Іапсеоіаіа Ь.»Мак;— 
похідне утворення від гоїти; назва зу¬ 
мовлена тим, що листки ланцетолистого 
подорожника вважаються кровоспин¬ 
ним, антисептичним, загоюючим рани 
засобом.— Носаль 88.— Див. ще гоїти. 

[гбйса1! «непосидюча, метушлива жін¬ 
ка» Я, [гойсараї «жвавий, непосидючий 
чоловік»; — похідні утворення від не- 
засвідченогоукр. (пІвн.) ]*гойсати] «ска¬ 
кати, бігати» (пор. пн. [гайсать) «тс.»), 
яке могло бути запозичене з білоруської 
мови; бр. гбйсаць (гайсаць) «бігати, ки¬ 
датися, носитися», можливо, виникло з 
п. Ьазас «гасати, скакати, бігати, тан¬ 
цювати» (пор. укр. гаойтй).— Зїачузкі І 
409—410.— Див. ще гасати.— Пор. 
гойда1. 

ігойса2] «висока жінка» Ж;—оче¬ 
видно, результат контамінації форм [гой- 
да\ «тс.» і [гдйса] «непосидюча жінка» 
(див.). 

гбйса3 — див. гейс. 
[гойт] (вигук, яким нацьковують со¬ 

бак); — р. гого (гогого) «крик мисливців 
при цькуванні зайця», п. Ьойо (ЬоЬо- 
йоію) «тс.»; — очевидно, утворене з ви¬ 
гуку гой з приєднаним до нього елемен¬ 
том -т неясного походження, можливо, 
зредукованого з вигукової підсильної 
частки та (пор. п. йо^а-Ио]).— Див. ще 
го-го, гой. 

[гокі «степова загорода для худо¬ 
би»; — неясне. 

гол; — р. бр. болг. м. гол, п. §о1„ 
ч. слц. слн. §61, схв. ?ди\ — запозичен¬ 
ня з англійської мови; англ. §оа1 «во¬ 
рота, гол; фініш, старт; мета, місце 
призначення» загальноприйнятої ети¬ 
мології не має; виводиться від дангл. 
*§а1 «перешкода», §ае1ап «перешкоджа¬ 
ти» (Кіеіп 666) або від фр. §аи1е (з фр. 
ст. ччаиіе) «жердина», старого запозичен¬ 
ня з германських мов (пор. гот. туаіиз- 
«палиця», споріднене з укр. вал «ци¬ 
ліндр»); семантичний розвиток від зна¬ 
чення «жердина» пояснюється тим, що 
старт і фініш змагань позначалися в дав¬ 
нину жердиною (Зкеаі 216; Оаигаі 356; 
Реізі 549; Шаібе—Ноїт II 730).—СІС 
176; Кораііпзкі 364. 

Іґолдаї «незграбна ледача коняка Мо; 
дурна жінка», [ґбвда] (знев.) «голова»;— 
неясне; можливо, пов’язане з п. [§о1- 
бара] «висока й незграбна жінка».— 
Пор. говдя, гойда1. 

[ґолдана] «сорт слив» Ме; — запози¬ 
чення з молдавської мови; молд. гол- 
данз «тернослив» (рум. §оШапй «тс.») 
етимологічно неясне.— Мельничук 
Молд. зл. 165; СДЕЛМ 88. 

голдувати (заст.) «платити данину, 
бути в денній залежності», іголдувати1 
«тс.; володіти нерухомою власністю», 
ст. голдовати, олдовати, ^ холдовати 
(1388, 1395, 1445), голдт> «ленна присяга» 
(1433); — р. заст. голд «васальна залеж¬ 
ність», бр. галдаваць «слугувати комусь, 
догоджати»; — запозичення з польської 
мови; п. Ьо1бо\гас (заст.) «бути в денній 
залежності; схилятися; підлещуватися», 
паралельне до ч. ЬоМоуаІі «виявляти 
глибоку пошану до когось», слц. Ьоісіо- 
уаі?, вл. йоісіошас «тс.», є або похідним 
від ЬоісІ «вияв денної підлеглості» (від 
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свн. Ьиісіе, Ьоісіе «підлеглість, вірність 
того, хто перебуває в ленній залежності, 
щодо свого пана»), або безпосереднім 
запозиченням з німецької мови; свн. 
ішісіеп «підкоряти, змушувати до під¬ 
леглості; бути в ленній залежності» 
походить від свн. ЬиИе, пов’язаного з 
свн. Ьоісіе «друг, коханий; вірний слу¬ 
га», похідним від герм. ЬаМ- «клонити¬ 
ся), схиляти(ся)» (пор. нвн. Наїбе 
«схил горба», споріднене з лит. заііз 
«бік; місцевість»).— Гумецкая Исслед. 
п. яз. 224—225; Тимч. 546; Фасмер І 
428; 81а\узкі І 425—426; МасЬек Е8.ІС 
174; К1и§е—Міігка 313—314, 318—319. 

[голенький] «світло-рожевий» Ме, 
МСБГ; — похідне від голий у значенні 
«кольору голого тіла»; пор. близькі зна¬ 
ченням р. телесний, п. сіеіізіу (про ко¬ 
лір), в основі яких також лежить по¬ 
рівняння з голим тілом; зменшена форма 
прикметника застосована для відріз¬ 
нений від його основної форми, вживаної 
з іншим значенням.— Див. ще голий. 

голець (бот.) «овес голий, або голо- 
зерний, Ауепа заііуа писіа Ь.»; — похід¬ 
не від голий; назва зумовлена потребою 
відрізнений цього сорту вівса з оголе¬ 
ним зерном від іншого, більш пошире¬ 
ного, т. зв. плівкового вівса, зерна яко¬ 
го знаходяться в плівках.— УРЕ 10, 
247; Брокгауз—Ефрон 42, 659.— Див. 
ще голий.— Пор. галай2. 

[голеяі «гілка» Я; — споріднене з гіл¬ 
ля. (гілка) утворення від кореня гол- 
за допомогою малопродуктивного су¬ 
фікса -Ія (наявного, напр., в укр. 
кол-ія, р. кол-ея від кол-о) з характерною 
для північноукраїнського діалектного 
ареалу рефлексацією ненаголошеного і» 
як е.— Див. ще гілка. 

[ґблиґо]. «пряслиця на веретено» 
ДзАтл II, [голінко] «тс.» ДзАТл II, [го¬ 
лінка] «блочки у ткацькому верстаті» 
ДзАтл II; — неясне; можливо, походить 
від давнішого *колічко «коліщатко»; —в 
такому разі форма гблиго виникла шля¬ 
хом зворотного словотвору від ґблічко. 

голий, [голеватий] «напівголий» Я, 
[голеня] «безпере пташеня» Я, [голене] 
«усяке збіжжя, крім вівса» О, голена, 
іголйді «голяк» Я, голйзна, [голйк] «го¬ 

лодранець; пожарище» Ж, [голина] «до¬ 
бірне збіжжя, крім вівса», [голйнка] 
«плід осоки» Ж, [голйня] «відкрите поле» 
ВеБ, [голйця] «тс.; облізле хутро», го- 
лйиі «бідняк; круглий гладкий камінець; 
[скошений зимою очерет]», [голйшниці] 
«вид грибів» Ж, голій (заст.) «перукар», 
голота, [голотва] «голота» Ж, іголтяй1 
«голодранець» Я, [голі/н] «голяк» Ж, 
[голюк] «тс.», [голя] (ж. р.) «гола верхо¬ 
вина», [голА] (с. р.) «голе пташеня», 
[голяга] «бідняк» Я, голяк, [голяка] 
«гола жінка» Я, голяр «перукар», голяр- 
ня «перукарня», голь (заст.) «голота», 
[голька] «безоста пшениця», голяка 
(присл.), гольцем (присл.), голити, го- 
літи «оголятись», [голотйти] Пі, до¬ 
гола, наголо; — р. голий, бр. голи, др. 
голий, п. нл. §о!у, ч. слц. Ьоіу, вл. 
Ьоіу, полаб. Ь’бШ «лиса (голова)», болг. 
м. гол, схв. гд, гола, голо, слн. §61, стел, 
гол-ь; — псл. §о1ь; —споріднене з двн. 
каїо «лисий, голий», нвн. каЬІ «лисий», 
лит. §&1а$ «кінець» (початково «голий 
стовбур»), ра§а1уз «поліно, кий», лтс. 
ра§а1е «тс.», з іншим вокалізмом (а, 
пор. укр. галузь), також лтс. §а1з «гла¬ 
денький, як лід», §а!а «ожеледь»; ро¬ 
билися спроби пов’язання з лат. саі- 
упз «лисий» з глухим початковим при¬ 
голосним (2ирііга К2 37, 389); непере¬ 
конливе пов’язання (И)іпзкїі АЇ81РЬ 
29, 166—167) з схв. гулити «обдирати 
шкіру».— Шанский ЗСРЯ І 4, 123; 
Фасмер I 433—434; ЗІаугзкі І 314; 
МасЬек Е8ЛС 175; БЕР І 261—262; 
8кок І 582—583; Вегіа] Е88Л І 157; 
ЗССЯ 7, 14—15; Вегп. І 325; Тгаиішапп 
76; Когтуаскпузкі Зіцбіа 83—84; ЗР І 
141—142; Рокоту 349.— Пор. галузь, 
гілка, голінка, голова. 

[голйця] «друга сітка з великими 
вічками, яка оберігає основну сітку від 
розриву при великому вилові риби» 
Мо; — р. [голйца] «шкіряна рукавиця, 
під яку одягають вовняну»; —похідне 
від голий у значенні «позбавлений чо¬ 
гось, без нічого, сам», оскільки ця сітка 
не має в собі риби.— Див. ще голий. 

[голиш] (бот.) «шавлія, 8а1уіа Ь.» 
Мак; — не цілком ясне; можливо, є по¬ 
хідним від голий у зв’язку з майже без- 
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листими голими стеблами, властивими 
шавлії пониклій, Заіуіа пиіапз Б.— 
Федченко—Флеров 825. 

голінка «гомілка», [голенйця] «тс.» 
Ж, [голінниці] «гомілки в людському 
кістяку» Я, [голяиіка) «нога зарізаної 
вівці, теляти, вола» Я, [голінач] «цибата 
людина» Ме, голінастий, голінатий;— 
р. гдлень, бр. галенка, др. гол’Ьнь, п. §о- 
Іей, ч. Ьо1еп_(Но1епо), слц. Ьоіеп, болг. 
гдлен, схв. голен (голеница, голеььача), 
слн. £о1еп, стел. гол'Ьмь;—псл. £0- 
Іепь, очевидно, похідне ВІД ^ОІТ» «голий» 
з первісним значенням «кістка, не по¬ 
крита м’язами» (пор. р. [гдлень] «не по¬ 
крита гіллям частина стовбура дерева», 
п. ст. £о1апка «зав’язь плоду після 
відпадіння цвіту», [§о1апка] «голінкова 
кістка в худоби»); непереконливі з фо¬ 
нетичного боку спроби пов’язання з гр. 
7баХоу «западина, пригорщ», -рип» «член, 
рука, нога» з припущенням впливу псл. 
коїепо «коліно» (Вегп. І 320—321; 
Младенов 105).— Шанский 9СРЯ І 4, 
117; Фасмер І 428; Зіа^зкі І 311; 5кок 
І 587; Вехіа) Е55Л І 158; ЗССЯ 6, 201 — 
202.— Див. ще голий. 

голінний «хвацький, бравий, жва¬ 
вий; здатний до чогось; охочий до чо¬ 
гось», [голенний] «тс.» Пі, [гольнійишй] 
вищий ступінь від голінний) Ж; — р- 
голямо] «багато, дуже», п. ст. §о1ешу 

«великий», ч. ст. Ьоіешу, болг. голям, 
м. голем «тс.», схв. гдлем «великий, ве¬ 
личезний», [голиіеман] «тс.» (<*§о1ет- 
ьпь), стел, голфм'ь «великий»;—псл. 
*£о1ет-ьігь, похідне від £о1епгь ()І£о- 
1§ть?), можливо, колишньої форми діє¬ 
прикметника на -Ш-; — споріднене з лит. 
§а1еіі «могти», £а1іа «сила, здатність», 
§а1іша8 «можливий», ірл. §а1 «хороб¬ 
рість», кімр. £а11и «могти»; первісне 
значення ^оіетьп'ь, як і ^оіеіггь,— оче¬ 
видно, «великий», звідки через значення 
«дужий; здібний, спритний» сучасна се¬ 
мантика; форма голінний пізніша, з пер¬ 
вісної *голімний; зв’язок з гр. аяофю- 
Лю£ «нікчемний, непридатний» (Веггеп- 
Ьегдег у кн. Зіокез 107) сумнівний так 
само, як і спорідненість з гр. рв^аХо- 
«великий», що передбачає перестановку 
приголосних у псл. слові (МасЬек ЕЗЛС 

174).— Фасмер І 434—435; Зіатузкі І 
311; Вгйскпег 149; БЕР І 262—263; 
Зкок І 586—587; ЗССЯ 6, 202—204; 
Вегп. І 320; Тгаиішапп 77; Рокогпу 351. 

голка, [гла Ж» єгла Ж, єглйця Ж, игла 
Ж, иглйця Ж, ігла, ігва, іговка], голеч¬ 
ник, голкар, голкарня, [голйння] «шпиль¬ 

ки на сосні» Я, гольник, [ігбвник] «голь¬ 
ник», [ігдльник], голкастий, голкуватий, 
голчастий; — р. болг. игла, бр. ігдлка, 
голка, др. игла, п. і§1а, []е§1а], ч. )е1і1а, 
[іЬїа, заЬїа], слц. іЬІа, вл. ]еЬїа, нл. £Іа 
(заст. )е£Іа), полаб. іа^ій, м. игла, схв. 
игла, Цагла, игла], слн. І£Іа, І£Іа, стел, 
игьлиігь «голочний»; — псл. ^ь^гіа; — 
різні форми рефлексів )ь,— очевидно, 
наслідок аналогійних вирівнювань за 
однією з форм відмінювання, переходу 
)ь” в -і в частині праслов’янських го¬ 
вірок або виникнення паралельної фор¬ 
ми псл. *}ь£Іа (менш імовірний зв’язок 
з індоєвропейським наголосом,— Ьапд 
СМР І 385—387); — етимологія не з’я¬ 
сована; найімовірніший зв’язок з прус, 
аусиїо «голка» (<*аі§и1а або *еі§и1а,— 
Тгаиішапп 3), який проте ставиться під 
сумнів (Меіііеі ВЗБ 24, 137; МасЬек 
Зіауіа 3, 595—596); малоймовірні з ог¬ 
ляду на фонетичні чи семантичні трудно¬ 
щі інші відповідники; пізнє гр. аіхХої 
«вістря стріли» (Ріск І 345; Рокогпу 
15, 18); псл. *§§а (укр. яга), лат. 
ае§ег «хворий; сумний» (Вегп. І 423; 
Вгйскпег 189); дісл. І£и11 «їжак», нвн. 
1§е1 «тс.», псл. *ейь (укр. їжак) (Пре- 
обр. І 263—264); і є. *іои§- у кімр. 
£ПУПІО «ШИТИ», ДІрЛ. СОП-ОІ£ІГП «шию» 
(2ирііга К2 37, 392; Міккоіа Р51 І 
5—6); гр. бро^од «монета», первісно 
«металічний прутик» ((3 < іє. £-) при 
прийнятті слов. ь- і гр. о- за про¬ 
тетичні елементи (Меіііеі ВЗБ 24, 54, 
137); пор. гр. рєХое «стріла», |ЗєА,6уг) 
«вістря, зокрема голка», лит. ^еіиопіз 
«жало»; заслуговує на увагу виведення 
від псл. _)ь§о «ярмо» первісно як назви 
занози в ярмі (Парасунько Мовозн. 
1968/4, 51—53; МасЬек ЗІауІа 3, 593— 
597; ЕЗЛС 220—221).— Фасмер—Тру- 
бачев І 443—445; Шахматов ИОРЯС8/2, 
336—343; Зїа\узкі І 443—445; ЗсЬизіег- 
Зетус 441—442; Зкок І 710; Вегіаі ЕЗЗЛ 
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1 208; Топоров 59; Рог^асіохузкі К51 7, 
9—ІЗ; БеЬг-Зрїачуіп&кі рЗІ 8, 152—-156; 
Мейе ОЯ 66, 91; Ші]к ЬіЗІ 1—2, 77— 
84.— Пор. глиця. 

[ґолка] «безоста пшениця», [голка] 
«тс.» Мак, [гулька] «яра пшениця» Ме; — 
запозичення з польської мови; п. §о!ка 
(£ОІка) «безоста пшениця» походить від 
§оїу «голий» (§о!а рзгепієа букв, «го¬ 
ла — без остюків —пшениця»).— 5\У І 
869, V 420.— Див. ще голий. 

[ґолобати] «колупати» Ме; — оче¬ 
видно, результат видозміни форми [джо- 
лббатш «тс.» з переходом дж в задньо- 
язичне ґ, можливо, під впливом колу¬ 
пати з початковим задньоязичним.— 
Див. ще джолобати. 

[голобйря] (с. р.) «земля, що не ро¬ 
дить» ВеНЗн; — очевидно, калька п. 
[§о1оЬог2е] «голе, не заросле місце; поле 
на місці викорчуваного ліср, складного 
слова, утвореного з основ прикметника 
£оІу «голий» та іменника Ьбг «бір, сосно¬ 
вий ліс», що означало первісно «голе 
місце в лісі; місце, голе від лісу»; змі¬ 
на значення відбулася при засвоєнні 
слова українською мовою; українська 
форма є діалектним варіантом, якому 
мало б відповідати літ. *голобір’я.— 
ЗШ 1866, 869.— Див. ще бір, голий. 

[голобйти] «забивати» Ж;— очевид¬ 
но, результат незакономірної гіперис- 
тичної видозміни форми [глббйти] «ук¬ 
ріплювати клинами (вал у млині)» під 
впливом п. І£ІоЬіс] «укріплювати кли¬ 
нами» за зразком фонетичного співвід¬ 
ношення типу п. §1о\ма — укр. голова.— 
Див. ще глоба. 

[голобісь] (присл.) «у взутті без 
шкарпеток або онуч, на босу ногу» Ж, 
[голобіски] «тс.» Ж, Я, [голббівськийІ 
«озутий на босу ногу» Ме, [голобйський] 
«босий» Мо; — складний прислівник, ут¬ 
ворений з основ прикметників голий і 
босий у формі, похідній від колишніх 
невідмінюваних прикметників на -ь 
(<*ї), належних до основ на -і- (пор. 
прислівник п. рггуЬоз «на босу ногу» 
аналог! ч ного по ходже ння). —Нахтигал 
88.— Див. ще голий, босий. 

голобля, [оглббля, оголббля], [голо¬ 
бель] «запряжений у голоблі кінь» Ж, 
(голобелець] «тс.» Ж, голобельний;— р. 

оглббля, бр. оглббля, п. ЬоіоЬІа, [ойоІоЬ- 
1а] (з укр.), ч. ст. оЬІоЬпе «стовп», полаб. 
рге-£ІоЬе «дишель плуга», схв. дглдб- 
ле «частина кросен»; — псл. *о-§1оЬ]а, 
пов’язане з §1оЬа «жердина» (укр. [гло¬ 
ба] «зігнуте від природи дерево; заліз¬ 
ний клин»), §ІоЬііі «стискати, з’єдну¬ 
вати» (укр. [глббйти] «конопатити»); 
форма голобля утворилася з ближчої до 
первісної оголббля (< оглббля), із вто¬ 
ринним повноголоссям; непереконливе 
припущення про запозичення через 
польську мову з німецької — двн. §а- 
Ьаіа «вила; виделка», нвн. СаЬеМеісЬзеІ 
«дишель з поперечним брусом» (Грот 
Фил. раз. І 485; II 325).— Дзендзелів- 
ський УЗЛП 41—42; Фасмер III 117— 
118; Преобр. І 637; Ильинский РФВ 62, 
256; Брандт РФВ 22, 121; Потебня РФВ 
5, 125; Зіа^зкі І 426; Вегп. І 305.— 
Див. ще глоба. 

[голобрйш] «пройдисвіт, шахрай; бід¬ 
няк, голяк» Ж, О; — не зовсім ясне утво¬ 
рення з основ прикметника голий і, 
очевидно, дієслова брити; буквально 
могло означати «наголо вибритий» і пер¬ 
вісно могло стосуватися певної катего¬ 
рії людей, ознакою яких були голені 
голови.— Див. ще голий. 

голова, [гола] «голова» Ж, [головай1 
«пуголовок» ВеБ, [головай (-ковбан)] 
(іхт.) «місяць-риба, ОгіЬа^огісиз тоїа» 
Ж, головань, головатиця (іхт.) «дунай¬ 
ський лосось, Заїто ЬисЬо (здебільшого 
самиця)», головатка (ент.) «комаха Со- 
порз» Ж, головач «головань; [снопик со¬ 
ломи для покриття даху ЛексПол; 
(зоол.) жук-гнойовик, ЬеВігиз серЬаІо- 
іез Р.; пуголовок; (іхт.) бичок, Соііиз; 
дунайський лосось, Заїто НпсЬо Ь. 
(самець)]», [головачка] «в’язка соломи 
для покриття даху Ж; дерево край лісу 
О», [головей] «головань; пуголовок», \гб- 
ловень] (іхт.) «короп, Сургіпиз Ь. Ж; аку¬ 
ла головата, 8^иа1из серЬаІиз», [голо¬ 
вень] «велика голова», головйзна «коп¬ 
чена голова свині Ж; голова тварини, з 
якої варять холодець Мо», [головйк] 
«ватажок» Я, Іголовйца] «частина упря¬ 
жі, що надівається на голову коня» 
МСБҐ, [головйця] «початок, джерело річ¬ 
ки; (іхт.) лосось дунайський, Баїто 
ЬисЬо Ь.», [головач] (іхт.) «лосось ду- 
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найський», {головічка] (бот.) «купальниця 
європейська, вовча лапа, Тгоіііиз виго¬ 
раєш», [головка] «качан капусти; части¬ 
на полоза, загнута вгору; частина гон¬ 
чарного круга; пасмо кінського волосу 
для ткання сита», головко «головань; 
назва вола», [гдловль] (іхт.) «короп» Ж, 
[головнйк] «убивця; (іхт.) в’язь, Беисіз- 
сиз ісіиз Б.», головнйцтво «карний зло¬ 
чин, убивство», [головнйця] «отвір у ске¬ 
лі, звідки б’є джерело» Ж, [головні] 
«верхні лутки над ворітьми» Я, [голов- 
ствення] «головосік (свято)», [головура] 
«ватажок» Я, [головихи] «головоногі» Ж, 
[головчак] (ент.) «метелик Незрегіа» Ж, 
головщйна (заст.) «убивство; карний зло¬ 
чин; плата за голову вбитого» Я, Бі, 
[голов'А] (зб.) «голови (капусти)» Я, 
головатий, головчастий «головатий (рід 
орнаменту)», [голов’янйй], головувати, 
безголів’я, безголов’я, [заголовач] «узго¬ 
лів’я» ВеЛ, заголовок «назва книжки», 
[заголовок] «подушка» ВеУг, [заголбв’я] 
«узголів’я» Жт наголів’я «частина вуз¬ 
дечки» Ж, наголовач «частина хребта, 
на якій тримається голова», [наголовач] 
(зоол.) «пуголовок» ВеНЗн, наголовок 
«верх капелюха», наголову (присл.), обез¬ 
головлювати, [передголов’я] «чоло» Ж* 
поголів’я, [прйголбвач] «узголів’я; по¬ 
ліно, що кладеться впоперек печі», [при- 
голбвник\ «кожна з чотирьох колод, на 
яких кладеться піч у гуцульській ко¬ 
ливі», прйголовок «узголів’я; верхній 
поперечний брусок віконної рами», уз¬ 
голів’я, узголбв’я;— р. голова, бр. гала- 
ва, др. голова, п. нл. £Іо\уа, ч. слц. Ьіа- 
уа, вл. Ьїо^а, болг. глава, м. схв. гла¬ 
ва, слн. £Іауа; — псл. *§оІуа; — спо¬ 
ріднене з лит. £а1уа «голова», лтс. 
£а1уа, прус. §а11и (знах. в. §а1угап), 
вірм. £Іих (род. в. £І%оу) «тс.» (< *£ІЮ- 
1й-); пов’язане чергуванням голосних 
з псл. *2ьіуь «черепаха» (др. жел'ьвь 
«тс.») (пор. гр. «тс.» < *£Ье1-); 
первісне значення мало бути «шкаралу¬ 
ща, череп» (пор. череп : черепаха або 
лат. іезіа «шкаралуща; череп, голова», 
фр. іеіе «голова» : лат. іезіисіо «черепа¬ 
ха»); менш імовірні з фонетичного по¬ 
гляду пов’язання з псл. *§о1"ь, спо¬ 
рідненим з двн. саіиа «лисина» (Вгйск- 
пег 144; Вегп. І 324), і з іє. *§е1- «щось 

кругле, кулясте»,— пор. цсл. жьльї «ви¬ 
разка», р. желвак, дісл. коїіг «кругле 
верховіття дерева, кругла верховина» 
(Регззоп Веііг. 66—67, 932—933; 2иЬа# 
Зі. асі. II 128), які суперечать вірменсь¬ 
кому відповідникові (іє. замість §Ь-); 
ще менш імовірне пов’язання з лат. саіуа 
«череп» (МасЬекЕЗЛС 166—167).— Кри- 
тенко Вступ 525, 542; Шанский ЗСРЯ 
І 4, 118; Фасмер І 429; Преобр. І 139— 
140; Зіамузкі І 292—293; ЗсЬизіег-Зеугс 
288; БЕР І 244—245; 5кок І 566—567; 
Вегіаі Е55Л І 144—145; ЗССЯ 6, 221 — 
222; Топоров II 147—150; Реіегззоп Аг. 
Аггп. 31. 116; ЗресЬі 85.—Пор. глава. 

[головажня] «міра солі» Я, [головам- 
ка] «грудка, головка (солі); міра солі»;— 
др. голважня «міра солі»; — очевидно, 
походить від свн. §а1уеі, £а1Ьеі «давня 
баварська міра для зерна, солі», яке, 
найвірогідніше, є запозиченням роман¬ 
ського походження,— пор. рето-роман- 
ське (пд.-тірольське) даіуіа «міра зерна»; 
більш сумнівне пов’язання з голий (р. 
голий) і вага, важити (р. [вага, важить1) 
(Фасмер 1428), яке має скоріше народно- 
етимологічний характер.— Селищев ВЯ 
1957/4, 61. 

[головайчик] (бот.) «конюшина чер¬ 
вонувата, Тгііоііит гиЬепз Б.» Мак, 
[головок] «конюшина лучна, Тгіїоііит 
ргаіепзе Б.», [головаиіки] (мн.) «коню¬ 
шина середня, Тгіїоііит тесішт Б.» 
Мак; — похідні утворення від головй; 
назви зумовлені, очевидно, тим, що кві¬ 
ти конюшини зібрані в округлу або дов¬ 
гасту голівку (Нейштадт 344); форма 
[головайчик], мабуть, виникла з первіс¬ 
ного *голованчик (фонетично головань- 
чик), що є здрібніло-пестливою формою 
від головань «головатий, з великою голо¬ 
вою»; пор. властивий південно-західним 
говіркам подібний перехід -нь- > -й- 
у ряді інших слів {[білейкий] < білень¬ 
кий, [молодейкий 1 < молоденький ї 
под.). — Див. ще голова. 

головатень (бот.) «ЕсНіпорз зрНае- 
госерЬаІиз Б.; [волошка синя, Сепіаи- 
геа суапиз Б.; волошка лучна, Сепіаи- 
Геа іасеа Б.» Макі, [головинка] «волошка 
лучна» Мак, [головінка] «тс.» Мак; — 
назви не зовсім ясні; можливо, пов’я¬ 
зані з прикметником головатий з огляду 
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на форму й розміри квітів, занадто ве¬ 
ликих щодо тонкого стебла; форма голо- 
ватень може бути зіставлена і з формою 
[глават] «волошка синя», що є, очевидно, 
результатом видозміни запозиченої на¬ 
зви [блават] «тс.».— Див. ще голова. 

[головачі] (бот.) «коноплі звичайні 
(жіночі), СаппаЬіз заііуа (їетіпа) Ь.» 
Мак, [головатки] «тс.» Мак; — п. [§1о- 
чуасге], нл. £Іошасе «тс.»; — псл. [*§о1- 
Уасі] (мн.) < *§оІуак]оі, похідне від 
*§оІуа «голова», мабуть, у зв’язку з тим, 
що приквітковий листочок жіночої КВІТ¬ 
КИ обростає плід на жіночих коноплях 
у вигляді ковпачка (Федченко — Фле- 
ров 319), що робить його подібними до 
голови.— Див. ще голова. 

[головешечкиї (бот.) «горлянка пов¬ 
зуча, А;)и§а геріапв Ь.» Мак;— неясне. 

[головйця] «дівич-вечір, гуляння мо¬ 
лоді на подвір’ї молодої ввечері напере¬ 
додні весілля»; —похідне утворення від 
голова, очевидно, пов’язане з весільним 
звичаєм покривати молодій голову.— 
Див. ще голова. 

головня1 «обгоріле поліно» Г, СУМ, 
[головенка] Ж, головешка «тс.», [го лов ви¬ 
ник] «грубник, опалювач» Ж; — Р- го¬ 
ловнії «обгоріле поліно», бр. галавешка, 
Др. головьня, п. §1о\УПІа, ч. Ьіаупе, Ьіа- 
Уей, слц. Ьіауеіі, нл. §1о\Ш]а, болг. 
главнії, м. гламна, схв. главььа, слн. 
§1ауп]а, стел, главьяи «тс.»; —псл. 
*£0Іуьп]а; — загальноприйнятої етимо¬ 
логії не має; виводиться від прикмет¬ 
ника *§о1уьггь (укр. головний) як по¬ 
значення передньої частини палаючого 
поліна (Фасмер—Трубачев І 429—430; 
Зіашзкі І 293—296; Вгііскпег 145; ЗССЯ 
7, 12—13); пов’язується також з дінд. 
)игуа(і «спалює», ірл. §йа1 «вугілля», 
двн. коі(о) «тс.» (Вегп. І 325), з р. [галка] 
«поліно», лит. ра-§а1^з «тс.» (Ильинский 
РФВ 73, 292; МасЬек Е5.їб 167, ЯКИЙ 
відносить сюди ж лтс. §а1еі «палати»). 

[головня2] (бот.) «сажка, ІМі1а§о 
(Регз.) Коизз.; зона, Тіїїеііа Тиіазпе» 
УРС, Г, Мак, [головенька] «сажка; ріж¬ 
ки, Сіауісерз ригригеа Тиі.» Мак, [го- 
ловуватий] «хворий зоною, сажкою»; — 
р. головнії (іпильная) «сажка», п. £Іоупііа, 
§їо\упіа «сажка; зона», болг. главнії. 

м. гламна, [главнаї, схв. главница «тс.»;— 
псл. *§оІуьп]а, яке являє собою, оче¬ 
видно, результат перенесення тієї са¬ 
мої назви в значенні «головешка» (не- 
догоріле поліно) у зв’язку з зовнішнім 
виглядом рослин, уражених цими хво¬ 
роботворними грибами, що скидаються 
на головню (пор. іншу назву тієї самої 
хвороби—сйжка від сажа); допускає¬ 
ться також (Шанский ЗСРЯ І 4, 119) 
зв’язок із словом *§о1уа «голова» за 
зовнішнім виглядом пузирчастої сажки, 
яка своїми наростами нагадує голову; 
думка про запозичення слова в україн¬ 
ську і російську мови з польської (Шан¬ 
ский тж) викликає сумнів.— Зїалллзкі І 
293; ЗССЯ 7, 12—13.—Див. ще го¬ 
ловня1. 

[головокрут] (бот.) «цмин піщаний, 
НеІісЬгузшп агепагіиш (Ь.) БС.»Мак; — 
неясне. 

[головолом] (бот.) «багно звичайне, 
Ьеєіит раїизіге І..» Мак; — р, [голово¬ 
лом]; — складне слово, утворене з основ 
іменника голова і дієслова ломйти : 
: ламати; назва зумовлена, очевидно, 
тим, що ця рослина дуже отруйна і має 
запаморочливий запах (Нейштадт428).— 
Див. ще голова, ламати. 

голод, [голдддя] «голод», [голодівка, 
володів'я ЯІ «тс.», голоднеча, [голодник] 
«той, що голодує» Я, [голоднйця] «у чо¬ 
тириногої тварини частина тіла між 
ребрами і задніми ногами», [голоднівка, 
голоднянка] «тс.», [голоднії] «голоднеча», 
[голодняк] «голодний» Я, голодовка, І го¬ 
лоду ха] «голод» Ж, Іголодюк] «голодую¬ 
чий», голодний, [володати, голодйти], 
голодувйти, впроголодь, зголодніти, над¬ 
голодь; — р. голод, бр. гблад, др. голодпь, 
п. §164, ч. слц. Масі, вл. Мосі, нл. §1о<3> 
полаб. §1Й6, болг. м. влад, схв. глад, 
слн. §1а4, стел. гладі,; — псл. *§оМь, 
пов’язане з дієсловом *2ь|с1еіі «жадати, 
прагнути» (з іншим ступенем вокалізму), 
збереженим у схв.-цсл. ЖЛКД'Ьти, СХВ. 
жф}ети «бажати, прагнути», і, можли¬ 
во, далі, з іє. *§“е1- «колоти»; в разі 
прийняття можливості іє. чергування 
1 : г, яке нерідко спостерігається, як 
дальші відповідники могли б розгляда¬ 
тися також дінд. §агсіЬа- «жадання, 
жага», §г6Ьуаіі «жадає», лит. §агсИдз 
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«смачний», лтс. ^агсіз «тс.»; менш імо¬ 
вірний зв’язок З ПСЛ. *2ЄІ9<1ьк'Ь (укр. 
зах. жолудок), *£Іт>іаі;і (укр. глитати), 
*гьгаіі (укр. жерти), який допускає 
Махек (ЬР 52, 342—344), що пов’язує 
ПСЛ. *§оМь, *2ЬІ(ІЄ(І з ІЄ. *§Уе1а-, ЯКЄ 
він вважає варіантом *§-ег-, *§Уегз- 
«поглинати» (укр. горло).— Шанский 
ЗСРЯ І 4, 120; Фа^смер І 430; Зіаі^зкі І 
294; МасЬек Е5Л£ 166; 5сЬизІег-5е\ус 
286; БЕР І 245; 5кок І 563—564; Вегіаі 
Е5&І І 143; ЗССЯ 6, 199—200; Вегп. І 
320; Тгаиїтапп 87—88; Ргаепкеї 136. 

[голодець] (бот.) «ерофіла, ЕгорЬіІа 
уегпа (ст. ОгаЬа уегпа)» Ж, [голодень 
Мак, голоднйк Ж, голодок Мак] «тс.»;— 
п. §1осІек, тг2у£ІосІ «тс.», ч. Ьіасіоуепка 
«тс.; стокротка, маргаритка, Веіііз», Ьіа- 
сіошог «ерофіла», Ьіасіітог, вл. Ьїоб, 
Ьіббпіса, болг. [гладнич] «тс.»; — похід¬ 
ні утворення від голод; назва зумовлює¬ 
ться народною прикметою, що поява на¬ 
весні великої кількості ерофіли, для 
якої є сприятливою засушлива весна, 
передвіщає неврожайний (голодний) рік; 
пор. інші назви ерофіли в різних мовах: 
ч. сЬисІіпа (букв, «біднота»), поиге (букв, 
«нужда»), ЬЙа, слц. сЬийбЬка (від сЬи- 
сІоЬа «бідність»), вл. сЬисІоЬка, сЬисїгїп- 
ка, нім. Нип£егЬ1йтсЬеп (букв, «голо- 
доквітка»).— МасЬек Е5ЛС 166; .Іт. 
гозії. 66, 238.— Див. ще голод. 

[голодовина] «плід шипшини»;— оче¬ 
видно, результат видозміни незасвід- 
ченої форми *глодовина «тс.», похідної 
від глід, глодйна, через зближення з сло¬ 
вом голод.— Див. ще глід. 

[голОдраб] «голий, бідний, обірва¬ 
нець», [голодрабець] «тс.», [голодрабийУ,— 
складне утворення з основ прикметника 
голий та іменника драб «голодранець»; 
форма з суфіксом -ець, очевидно, є на¬ 
слідком контамінації з словом голодра¬ 
нець.— Див. ще голий, драб.— Пор. го¬ 
лодранець. 

[голодрабий] «не обшитий лубом» (про 
віз), [голодрабець] «тс.»; —складне утво¬ 
рення з прикметника голий та іменни¬ 
ка драбкй, взятого без суфікса -к-.— 
Див. ще голий, драбкй. 

голодранець, голодраний;— п. [Ьо- 
Іобгапіес] (з укр.); — складне утво¬ 

рення з основ прикметника голий і діє¬ 
прикметника драний, можливо, безпо¬ 
середньо з синонімічної пари гблий-дрй- 
ний «зовсім голий, дуже бідний», де 
другий синонім підсилював і доповню¬ 
вав значення першого (пор. щйстя-ддля, 
біда-лйхо, [голий-нагий] ' тощо).— 5\У 
II 50.— Див. ще голий, дерти. 

[голом] «глум» Ж; — очевидно, ре¬ 
зультат гіперистичної (видозміни форми 
глум, неправильно сприйнятої як запо¬ 
зичення з польської мови, причому п. 
[£Їит] «тс.» було осмислене ЯК *£І6т, 
тобто як відповідник української фор¬ 
ми З ПОВНОГОЛОССЯМ (пор. П. £І6(1 — укр. 
голод).— Див. ще глум. 

[голомовзий] «голомозий» (Ме), [го¬ 
ло мбвзик] «лиса людина, голомозько»; — 
бр. галамбуза «безрога тварина; плюга¬ 
ва людина»; — очевидно, результат кон¬ 
тамінації форм *голомозкий «лисий» і се¬ 
мантично не зовсім ясного *голомовзий, 
спорідненого з р. [голомблза] «базіка», 
[голомблзить] «говорити нісенітниці» 
(первісно, можливо, «доїти порожнє ви¬ 
м’я», від др. голи «голий» і *м-ьлзти «дої¬ 
ти», перен. «переливати з пустого в по¬ 
рожнє»).—Фасмер І 430; ЗССЯ 6, 212.— 
Див. ще голий, голомозий, молозиво. 

голомозий «лисий», [голомбзкий] «при¬ 
дуркуватий» Па, [голомозина] «лисина», 
[голомозько] «лиса людина»; — р. [го¬ 
ломозий] «лисий», [голомозгі/н] «муд¬ 
рій», [голомозгач, голомозгбвник] «тс.»;—■ 
складне утворення з основ прикметника 
голий та іменника мозок; форма голо¬ 
мозий зам. фонетично закономірнішої 
голомбзкий з’явилась, можливо, під 
впливом первісно відмінного за значен¬ 
ням голомовзий (пор. р. [голомблза] «ба¬ 
зіка»).— Див. ще голий, мозок—Пор. 
голомовзий. 

[голбморозь] «ожеледь; мороз без 
снігу» Г, ЛЧерк, [голоморбжа ВеБ, го¬ 
ло мор бжо/ся, голоморбзиця, голомороззя, 
голоморбзя ЛЧерк] «тс.»; — р. Іголомо- 
рбзица] «тривалі осінні морози без сні¬ 
гу», п. ст. діал. §о1ошго2 «ожеледь», 
ч. слц. Ьоіошгаг «сухий мороз без сні¬ 
гу», м. голомразица «мороз без снігу; 
ожеледь», схв. голомразица «мороз без 
снігу при ясній, погоді»; — ПСЛ. *£ОІО- 

тоггь (або похідне від нього *£о1о- 
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тоггь) складне утворення з основ при¬ 
кметника §о1ь «голий» та іменника 
*тоггь «мороз» у значенні «мороз на го¬ 
лу землю, мороз без снігу».— ЗССЯ б, 
211—212.— Див. ще голий, мороз. 

[голомпак! «голе пташеня, яке ще не 
літає» ВеНЗн; — очевидно, результат 
видозміни незасвідченої форми *голо- 
пупак, похідної від [голопуп] «тс.».— 
Пор. галапуп. 

[голомша! (бот.) «полба, Тгііісит 
зреКа Б.; голий ячмінь О; бур’ян, що 
одурює О», [голомшйвий} «лисий; без¬ 
остий (про збіжжя, хліб); непоказний, 
миршавий МСБГ»; — р. (зах.) [голомша] 
«голий ячмінь»; — похідне від голий; 
словотвір не ясний внаслідок утрати 
проміжних ланок; очевидно, утворене 
безпосередньо від прикметника *голо- 
мий, *голоматий «позбавлений гілок, ву¬ 
сів» (пор. ш [^оіошаіу] «позбавлений 
гілок»), похідного від іменника *голо- 
м'я «частина дерева без суків; колос без 
вусів» (пор. р. Іголбмя] «частина дерева 
без гілок»); суфікс -ш(а) характерний 
у відприкметникових іменників з нега¬ 
тивним забарвленням на позначення вад 
(пор. лівша від лів-ий, р. клику-ша від 
клику-ч-ий і под.); менш вірогідний 
зв’язок -мит.в голомша з мох (Фасмер І 
430).— Див. ще голий. 

голомшити «лупцювати, бити; ру¬ 
бати, нищити МСБГ», [гомшити) «тс.», 
[голомшити] «дурманити, запаморочува¬ 
ти» О, [заголбмшити] «приголомшити; 
задушити» Ж, приголомшувати; — не 
зовсім ясне; можливо, пов’язане з ого- 
лбмшити, голомшйвий «лисий» як ви¬ 
разник первісного значення «бити по 
лисині (по голові)»; можна припустити 
також первісне значення голомшити 
«молотити полбу» («вибивати голомшу»). 
— Див. ще голомша. 

[голопашний] «користолюбний; за¬ 
хланний» Ж; — результат видозміни 
форми горопашний «тс.; бідний» через 
зближення першого компонента з го¬ 
лий.— Див. ще голий, горопаха. 

голопуцьок «безпере пташеня; ди¬ 
тина»; — складне утворення з основ 
прикметника голий та іменника пуцька 
«чоловічий член» (див.). 

голос, [голосйльниця] «та, що голо¬ 
сить», голосйна, голосівка (заст.) «голос¬ 
ний звук», [голосільник] «той, що голо¬ 
сить» Ж, голосільниця, голосиш, [голос- 
яйця] «колода в бані гуцульської церк¬ 
ви, що займає вертикальне положення», 
[голоснюк] «гавкун» Ж, [голосуха\ «го¬ 
лосиста жінка» (?), голосьба «зойки», 
[голослйвий] Я, голосйстий, голоснйй, 
голосйти, голоснішати, голосувати, від- 
голос, відголосок, зголошуватися, наго¬ 
лос, [наголос] «неприємний звук» Ж, ого- 
лдска «оголошення, сповіщення», ого¬ 
лошення, підголосок, підголдсник, по¬ 
голос, поголоска, поголосок, прйголосний, 
розголос, розголосник, розголошувач, роз- 
голосний «відомий», [уголоски] «запові¬ 
ді» Ж, уголос; — р. гблос, бр. голос, др. 
голось, п. нл. £Іоз, ч. слд. Ьіаз, вл. Ьіоз, 
болг. м. глос, схв. глйс, слн. §1аз, стел. 
глас*ь;—псл. ^оізь, іменникове утво¬ 
рення з суфіксом -5Ь (<*-50-) ВІД осно¬ 
ви *§о1- «шум, голос», яківлит. Ьаї-за-з 
«голос», £аг-за-з «звук, звучання», дінд. 
ЬЬаза «мова», які дехто (Рогіипаіоу 
АЇЗІРЬ 4, 578; К2 36, 3; Вгйскпег 144) 
вважає тотожними з псл. *£0Ізь; — спо¬ 
ріднене з ос. уаіаз «голос», ісл. каїї 
«клич», каїїа «кликати, співати», двн. 
каїїоп «багато і голосно розмовляти», 
ірл. £а11 (<*£а1по-) «славетний», кімр. 
§а1^ «кликати, закликати», можливо, 
сюди ж лат. £а11из «півень» (Регззоп 
Веііг. 852, проти чого \Уа1сІе—Ноіш. І 
580), а також непевне лит. £а1заз «від¬ 
гомін» (Кигукгопсг Еіисіез іпсіо-еигорееп- 
пез, 1935, 117; Рокоту 350); висловлено 
припущення (МасЬек Е5ЛС І66) про 
віддієслівне походження *§оІ5-ь від псл. 
*§о1заіі, інтенсивної форми з суфіксом 
-з- від основи *£о1-.— Шанский ЗСРЯ І 
4, 120—121; Фасмер І 431; Зіа^зкі І 292; 
Зсішзіег-Вемгс 287—288; БЕР І 247; 5кок 
І 564—565; Вегіа] Е5&І І 144; ЗССЯ 6, 
219—220; Вегп. І 323; Тгаиішапп 77; 
Тогр 42.— Див. ще глагол. 

[голоснйці] «скроні» ВеУг; — оче¬ 
видно, результат видозміни первісного 
*волоснйці «тс.» (первісно «бокова час¬ 
тина обличчя, на якій росте волосся»; 
пор. укр. вискй, етимологічно пов’язу¬ 
ване з волоссям, навислим над скронями); 
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заміна початкового в- початковим г- 
зумовлена їх паралелізмом в діалектах 
як протетичних звуків (пор. воріх — 
горіх (оріх), вулиця — вулиця тощо) або 
уявленням про скроню як пов’язану з ву¬ 
хом частину тіла, крізь яку сприймаєть¬ 
ся голос (звук).— Див. ще волосся. 

І голоть] «ожеледь» Я, [голотеча] «тс. 
Я; голе місце», [голотечина] «відкрите, 
голе місце» Ж, [голотйка, голотіч] «тс.» 
Ж, [на голотечі] «просто неба», [голотіч] 
«тс.»; — р. [голоть] «ожеледь», [гдлодь], 
др. голоть, голоті), голить «тс.», п. §о- 
Іоб «голий простір», ч. ст. Ьоіеі (род. в. 
ЬоШ) «іній, паморозь», [Ьоіоі] «тс.», 
слц. Ііоіоі? «голота», сболг. голоть «лід; 
кристал, кришталь», схв. (ст.) голот 
«кришталь» (очевидно, з цсл.); — псл. 
§ОІОІЬ, §ОІТ>ІЬ, похідне ВІД £ОІЬ «голий»; 
первісне значення, очевидно,— «голе 
місце взагалі» (пор. на голотечі, голо¬ 
тіч), пізніше «голе місце, вкрите льо¬ 
дом, ожеледь»; пор. лтс. §а1а, §а1а «тон¬ 
ка корка льоду, ожеледь, рештки снігу 
на дорозі», £а1аз «гладкий, як лід», 
споріднені з псл. £°1ь, укр. голий’, пор. 
також р. гололедица, ч. Ьоіошгаг «оже¬ 
ледь»; зіставлення на підставі р. [гб- 
лодь] з цсл. жлгЬдицл «ожеледь», укр. 
ожеледь, лат. §е1а «холод», нім. каїі 
«холодний» (Потебня РФВ 3, 98) менш 
певне через сумнівність цієї форми ЯК 
первісної.— Фасмер 1431—432; ЗССЯ 6, 
214—215. Вегп. І 322.— Див. ще голий. 

[голоцванок] «безпере пташеня», [го- 
лоцмднник) «тс.» Я; — складне утво¬ 
рення з основи прикметника голий і 
двох варіантів неясного другого ком¬ 
понента, паралельне до голопуп, голопу¬ 
цьок, голоцюцьок «тс.». 

[голоцюцьок] «пташеня, на якому ще 
нема пір’я; дитина», [голоцюпок] «голе 
пташеня; слабке щеня» Бі; — очевидно, 
результат фонетичної видозміни пер¬ 
вісного голопуцьок «тс.», пов’язаної з 
деетимологізацією слова і зближенням 
в одному випадку його другого компонен¬ 
та з цюця (дит.) «собака».— Див. ще 
голопуцьок. 

іголошок] «ожеледь; лід, оголений від 
снігу» Я, [голощбк, голощік, голощйк 
Па] «тс.»; — р. [голощек] «лід без сні¬ 
гу»; — очевидно, результат фонетичної 

видозміни первісного *голишок, по¬ 
хідного від голий (голйиі < лід > ) з 
пізнішим зближенням кінцевого -шок 
із словом щока.— Див. ще голий. 

[голоюх] «рідка каша з крупи» ВеБ, 
[голоюиіка] «борщ солодкий з молоком» 
ВеБ; — результат злиття виразу І гола 
юха] (гола юшка) «незаправлена страва»; 
пор. [голий борщ] «рідкий борщ з небага¬ 
тьох складників».— Див. ще голий, 
юха. 

голуб, голубар, [голубася] (перен.) 
«голубка» Ж, голубенЛ, голубйна «го¬ 
луб, голубка», голубйця, [голубій\ «лю¬ 
битель голубів» Я, голубівництво, го¬ 
лубка, голубнйк, [голубці] «візерунок на 
писанці» Я, [голубця] «голубиця» Ж, го¬ 
лубчик, голуб'я, [голуб'яр], голуб’ятина, 
голуб’ятник, голуб’ятня, голубйний, го¬ 
лубливий, голуб’ячий, голубити, [голубня- 
ти] «голубити» Бі; — р. гблубь, бр. го¬ 
луб, др. голубь, п. боІ^Ь, ч. слц. ЬоІиЬ, 
вл. ЬоІЬ, нл. £0ІиЬ, £о1Ь, болг. г'Ьл'ьб, 
м. гулаб, голаб, схв. гЬлуб, слн. §о1оЬ, 
стел. голж,вк; — псл. *§о1$Ьь; — даль¬ 
ша етимологія остаточно не встановлена; 
очевидно, розширення на -Ь-основи на 
-п-, яке перейшло потім до -і- основ 
(Меіііеі—Уаіііапі РЕ5 13, 101—102); 
виводиться від іє. *£Ііе1- (укр. жовтий) 
і зіставляється з лит. £иїЬе «лебідь», 
прус. §и1ЬІ5 «тс.», оскільки індоєвро- 
пейські назви голуба грунтуються часто 
на назвах кольорів (Вегп. І 322; Меіііеі 
Еіибез 271); можлива зміна значення 
«жовтий» на «голубий» пояснюється при 
цьому паралеллю лат. ЇШуиз «блідо- 
жовтий» ; двн. ЬШо «голубий»; висуває¬ 
ться також цікаве порівняння з лит. §е- 
ІишЬе «(синє?) сукно» (Таїсіє—Ноїт. 
І 249; ЗрєсМ 123; Реіегззоп В51. ’Л/огізЕ 
5); дехто вважає спорідненим з лат. 
соїитЬиз «голуб», припускаючи дав¬ 
ній паралелізм к : § (МасЬек Е5.1С 175; 
Оіг§ЬзкІ ІЙ£. РогзсЬ. 156); менш імо¬ 
вірні припущення про запозичення з 
латинської мови (Семереньи ВЯ 1967/4, 
20—21; ЗсЬгасІег Реаііехікоп II 514; 
Соболевский РФВ 71, 441) або з якоїсь 
доіндоевропейської мови (Масіїек ЕР З, 
103—104), про зв’язок з псл. *§а1ь «тем¬ 
ний», укр. галка (Вгйскпег 293), про 
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наявність у слові префікса §о- при корені 
*1дЬ- (Кибпіскі 50 3—4 , 289—290), 
про походження псл. §0ІдЬь від прик¬ 
метника §о1дЬь «голубий», а не навпаки 
(Мозгупзкі ЕР 35, 189).— Шанский 
ЗСРЯ 14, 123; Фасмер І 432—433; 51а\ге- 
кі І 312—313; БЕР І ЗОЇ; 5кок І 587; 
Вегіаі Е55Л І 159; ЗССЯ 6, 215—217; 
Бернштейи Очерк 1974, 269—270; Тга- 
иішапп 101.— Пор. голубиш. 

[гблубель] (іхт.) «головень, Ееисіз- 
сиз серЬаІиз Б.» Ж; — результат ви¬ 

дозміни первісного *головль (пор. р. го- 
лдвль, голавль «тс.»), похідного від го¬ 
лова, через зближення з іншою основою 
(можливо, голуб, голуб-йй — від кольору 
луски); первісна назва *головль була зу¬ 
мовлена характерною особливістю ри¬ 
би — її великою головою.— Шанский 
ЗСРЯ І 4, 116—117; Фасмер І 429; Пре- 
обр. І 140; Маркевич—Короткий 68.— 
Див. ще голова. 

[голубень] (бот.) «лохина, Уассіпішп 
иіщіпозит Е.» Мак, [голубець] «тс.; яго¬ 
да лохини», голубина, [голубиця Мак] 
«тс.»; — р. голубйка «лохина»; — похід¬ 
ні утворення від голубйй; назви зумов¬ 
лені кольором плодів (голубувато-си¬ 
ніх) і листя {сизо-зеленого знизу); менш 
вірогідне пов’язання з вихідним первіс¬ 
ним *1ю1оуоЬо], що передбачає занадто 
складне перетворення (МасЬек .1т. гозії. 
179).—Шанский ЗСРЯ І 4, 121; Ней- 
штадт 341—342.— Див. ще голубйй. 

голубйй «блакитний, (про масть) тем¬ 
но-сірий», голубувйтий, голубаня (назва 
темно-сірої корови), голубизна, голубінь, 
голубіти, голубішати; — р. голубдй, п. 
ст. §о1§Ьу (£о1еЬа тазе «голубувата з 
сивизною масть»), §оі^Ьі «блакитний» 
(первісно «голубиний», як і в сучасній 
мові), слц. ЬоІиЬЇ «сірий, сіро-голубий» 
(первісно «голубиний»), схв. г'длубаст 
«сизий»; — псл. *§о1дЬ-ь; похідне від 
£о1дЬь значення «такий (на колір), як 
голуб» пов’язане з синім полиском пі¬ 
р’я на шиї голуба; відповідників поза 
слов’янськими мовами немає; прус. §о- 
ІітЬап «синій» є запозиченням із ста- 
ропольської мови (інакше Вегп. І 322— 
323).— Шанский ЗСРЯ І 4, 121—122; 
Фасмер 1432; Бахилина 192—203; 5Іачу- 
зкі І 313; ЗССЯ 6, 217.— Див. ще голуб. 

[голубйнець] (бот.) «водянка чорна, 
Етреігит пі§гит Б.», [голубець, голу- 
бель] «тс.» Мак; — не зовсім ясне; ос¬ 

кільки частина синонімічних назв, а та¬ 
кож латинська мають означення «чор¬ 
ний» (це рослина з тем но-червоними 
квітками і чорними ягодами), скоріше б 
можна було чекати пов’язання з синім 
(темно-синім) кольором, ближчим до 
чорного; очевидно, назва походить від 
голубйй з діалектним значенням «синій» 
(пор. р. [голубдй] «синій, сірий»).— Ві- 
сюліна—Клоков 197.— Див. ще голубйй. 

[голубій] (бот.) «цикорій дикий, Пет¬ 

рові батоги, СісЬогішп іпіуЬиз Б.; вов¬ 
чуг козлиний, Опопіз Ьігсіпа Лася.» 
Мак; — пов’язане з голубйй; назва зу¬ 
мовлена переважно голубим кольором 
квітів (принаймні, цикорію).— Ней- 
штадт 581—582.— Див. ще голубйй. 

голубінка (бот.) (рід неїстівних гри¬ 
бів, А^агісиз гиззиіа), [глубінка Ж, го¬ 
лубка Мак] «тс.», [голубинка] «гриб А§а- 
гісиз аіиіасеиз Регз.; А^агісиз Іерісіиз 
Рг.» Мак; — похідні утворення від го¬ 
лубйй; назви зумовлені частим синювато- 
фіолетовим кольором шапинки; пор. р. 
[голубец] «гриб синюха, сироїжка, А§а- 
гісиз уіоіасеиз».— Зерова 16І—167.— 
Див. ще голубий. 

[голубий] (бот.) «орлики, А^иі1е§іа 
уиІ£агіз Б.» Я; — р. голубок, голубки. 
«тс.»; — похідне утворення від голуб; 
назва пояснюється подібністю квітки 
рослини до птаха; пор. іншу назву тієї 
самої рослини орлики, р. [орлики], бр. 
[вдрлікі, гдрлікі] «тс.», п. огіік, огііса, 
ч. слц. огіїсек, слн. огііса, огіісек; пор. 
також нім. АсіїегзЬІите «тс.» (букв, «ор¬ 
лина квітка»); останній ряд назв зумов¬ 
лений впливом лат. Ациі1е§іа «тс.», 
сприйнятого як дериват від ациііа 
«орел», хоча воно, очевидно, утворене з 
основ іменника а^иа «вода» і дієслова 1е- 
§о «збираю», пор. р. водосбдр «тс.»; заміна 
назви орлики на голубкй могла бути 
пов’язана з голубим кольором квітів 
одного з різновидів рослини.— Див. ще 
голуб. 

[голубок] (бот.) «гадюча цибулька, 
Мизсагі Мііі.» Мак; — пов’язане з го¬ 
луб; мотивація назви неясна. 
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голубці (страва; одн. голубець); — 
р. голубцй, бр. галубцй, п. ЬоІиЬсе (з 
укр.), §оЦЬкі (калька з укр.), схв. [§о- 
ІиЬісі] «вид галушок»; — очевидно, по¬ 
хідне утворення від голуб, зумовлене 
певною подібністю форми; сумнівний 
зв’язок з галушка (Ильинский Р51 6, 
19; Горяев 73); не може бути виведене 
також від нім. КоЬІЬІаи «капустяний 
лист, голубець» (Преобр. І 142).— Шан- 
ский 9СРЯ 14, 122; Фасмер 1432.—Див. 
ще голуб. 

[голянйща] «халява» Ж (у Желехів- 
ського помилково: «гомілкова (голін¬ 
кова) кістка»);—запозичення з росій¬ 
ської мови; р. голенйще «халява» похо¬ 
дить від гдлень «голінка».— Див. ще го¬ 
лінка. 

[голянча, -йти] (с. р.) «корж» Ж; — 
очевидно, похідне утворення від голий 
(тут «без начинки»).— Див. ще голий. 

ґоль-ґоль (вигук, що передає ковтан¬ 
ня людиною рідини) Я, Ме, Па, [ґбль- 
кати] «п’ючи, шумно ковтати рідину» 
Ме; — п. §и1§оіас «видавати звук, влас¬ 
тивий воді при переливанні», £0І£0Іас 
«лити в горло», £и1 £и1 (наслідування 
звуку ковтання води або її переливання), 
нл. £Іи§оіаз (про рідину), болг. гулкам 
(про голос); — звуконаслідувальне утво¬ 
рення, співвідносне з вигуком буль.— 
Зіатакі 1282, 377; 5ЧУ І 867, 940.— Пор. 
буль, гулькати. 

[гбльня] «партія («голова») білої ри¬ 
би на дніпровських заводах (1000 штук)» 
Я; — неясне. 

[ґольопа] (вульг.) «стегно» Па, [го- 
льдпаї «зад (у коня)»; — п. Ьоіора «ве¬ 
лика кістка (в страві); велика (незграб¬ 
на) нога» (з укр.?), [ЬоІоркІ] «голі ніж¬ 
ки» (з укр.?); — очевидно, пов’язане з 
[бали] (вульг.) «литки»; кінцева частина 
могла бути викликана контамінацією 
з жопа (пор. [ждпіти] «сісти навпочіп¬ 
ки», [жіпнути] «тс.»); зміна ненаголо- 
шеного а > о в першому складі є ре¬ 
зультатом зближення з голий. 

гольтіпа «голота», Іголтяба Я, голь- 
тяпа] «тс.», гольтіпака «голяк, бідняк, 
обідранець», [гольтяпака] «тс.»; — р. 
[гольтепа] «біднота; погано одягнена 
людина»; — похідні утворення від го¬ 
лий з не зовсім ясною словотворчою бу¬ 

довою; можливо, результат видозміни 
первісного *голотьба «голота» від [гб- 
лоть1, ускладненого суфіксом -ба; пор. 
р. [голодьба], гольїдьба, [голотьба, гол- 
доба].— Фасмер І 434.— Див. ще голий. 

ґомба «гудзик» УЛГ, [бомбиця ВеЗн, 
ббмбичкаЖ, гбмбичка] «тс.», [бомбити¬ 
ся] «гратися в гудзики» УЛГ, [заґомба- 
ти] «застібнути на гудзики» УЛГ, [роз- 
ббмбати] «розстібнути» УЛГ;— ч. (мор.) 
[ЬотЬїк, ЬитЬїк, ЬитЬЇІек], слц. £от- 
Ьа, §отЬїк, §отЬіска, схв. !гбмба], 
слн. [§отЬ] «тс.»; — очевидно, через сло¬ 
вацьке посередництво запозичене з угор¬ 
ської мови; уг. §отЬ «тс.» є, мабуть, зву¬ 
конаслідувальним утворенням.— Дзен- 
дзелівський УЛГ 49; МІЧТЕЗг І 1071. 

[ґомбичкй] (бот.) «стокротки, Вє11І5 
регеппіз Ь.» ВеУг; — результат перене¬ 
сення назви [ббмбичка] «гудзик», зу¬ 
мовленого зовнішньою подібністю пу¬ 
п’янків стокроток до гудзиків.— Див. 
ще ґомба. 

[гомелуватий] «потворно кучерявий» 
(про сосну); — очевидно, результат ви¬ 
дозміни форми *омелуватий «порослий 
омелою»; зміна значення могла відбу¬ 
тися в умовах поширення слова з приди¬ 
ховим г на негакаючі говори, що затем¬ 
нило зв’язок із словом омела (див.), 

гомеляс, гуміляс — див. омеляс. 
гомеопатія «лікування мінімальними 

дозами речовин, які є збудниками по¬ 
дібних захворювань», гомеопйт, гомео- 
патйчний; — р. гомеопатия, бр. гамеа- 
патия, п. слц. Ьотеораііа, ч. Ьотеора- 
ііе, вл. Ьотеораіца, болг. хомеопатия, 
схв. хомеопатща, слн. Нотеораіца;— 
запозичення з німецької мови; нім. 
НотбораШїе утворене лікарем С. Га- 
неманом від гр. броюладеьа «подібність 
у стражданні», яке складається з основ 
прикметника ороюе «подібний», спо¬ 
рідненого з псл. заітгь, укр. сам, та імен¬ 
ника лайое «страждання, хвороба».— 
СІС 177; Шанский ЗСРЯ І 4, 124—125; 
Кораііпзкі 401—402; Ваигаі 391; Юеіп 
738.— Див. ще пафос, сам. 

[гбмзатися] «вертітися, копошитися; 
капризувати О», [гомзйло] «неспокійна, 
непосидюча людина» Я, [гомзйти] (безос. 
у виразі мене гомзйть «неприємно лоско¬ 
че на піднебінні перед блюванням») Ж, 
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[згомозйтися] «прийти в рух, замету¬ 
шитися» Я; —р. [гомозйться] «крути¬ 
тися на одному місці; кишіти», [гомозйть] 
«метушитися, турбуватися», ст. гомгьза- 
ти «рухатися, ворушитися, повзти», 
гом'ьзити «тс.», бр. [гамз'щь] «м’яти; жу¬ 
жмити одяг; робити неакуратно; марно 
тратити», [гамзаць] «повільно їсти», п. 
(ст. діал.) діетгіс «свербіти, лоскотати; 
кишіти», ч. ЬетгШ зе «кишіти, повзати», 
ст. діал. Ьетгаіі (зе), слц. Ьешгіі? за 
«тс.», болг. гтьмжа «кишу, копошуся», 
мЛгомжи) «кишить», схв. гамизати «ки¬ 
шіти, роїтися», гймзити, слн. ^ошегеіі, 
£от(а)2еіі «тс.», р.-цсл. годпізати «пов¬ 
зати, рухатися», гоміїзити «тс.»; — псл. 
*2'ьгп'Ь2аН (з§), *£ьтьгШ, *§уш'Ь2аіі 
(укр. гимзіти), *£оть2аІі (слн. ^ошагаіі, 
^отег^іі), похідні від *§ьт-, *§от- 
(пор. р. [гомотйть] «галасувати», слн. 
£отоі «штовханина, гомін, плутанина»); 
дальші за значенням, але споріднені та¬ 
кож р. гам, [гом\ «галас, гомін», укр. го¬ 
мін; первісне значення скрізь «кишіти, 
роїтися», звідки потім у частини слів 
також «мішанина голосів, галас; лоско¬ 
тання»; — дальше походження не ясне; 
пояснювалося як звуконаслідувальне з 
іє. *§Ьеш- (укр. гомін) (Ильинский РФВ 
63, 339—340; ИОРЯС 16/4, 1—29), ре¬ 
конструювалося в зіставленні з свн. 
\уіттеп «кишіти», нвн. у/іштеїп «тс.» 
як маловірогідне іє. *§-Ьет-: *§уЬот- 
«кишіти» (Зіепйег-Реіегзеп Меі. Міккоіа 
277—283), виводилося з іє. *£-ет- «іти» 
(дінд. §атаіі «іде», гот. ^ітап «прихо¬ 
дити», нвн, кошшеп «тс.») (Потебня 
РФВ 3, 164), пов’язувалося з лит. [§и- 
шйоіі (§йшйо(і)] «іти, перевалюючися 
з боку на бік» (ВП§а КР І 442), виводи¬ 
лось від псл. *§г,ту2ь як видозміни дав¬ 
нішого гіпотетичного *§ьтузь «гедзь», 
що зводилось до іе. *§йои- «худоба» і 
*тиз- «муха» (ТгиЬасеу 2151 1958/5, 
677—679); малоймовірне припущення 
про спорідненість з нвн. кгаЬЬеІп «лос¬ 
котати», нн. кгашеїп «кишіти, повзати» 
(МасЬек Е5.ІС 164—165). — Фасмер І 
435; Булахау Веснік БДУ 1969/1, 53— 
55; Вигойная Белар. лінгв. 4, 64—67; 
51а^$кі 1277—278; БЕР 1 301—302; 5кок 
І 548—549; Вегіа] Е55Л І 160; ЗССЯ 7, 
193—195.—Пор. гимзіти, гомін, гбмоти. 
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гомзонути — див. гамселити, 
[гомйга] «брила» ВеНЗн; — очевид¬ 

но, похідне утворення від ІкімІ (род. в. 
кому) «тс.» із збільшувальним суфіксом 
-иґа (мабуть, з первісного -ика) і почат¬ 
ковим г- з ґ- замість к під впливом су¬ 
фіксального -Г-; може бути зіставлене 
і з [гомйла] «брила, глиба».— Верхрат- 
ський ВеНЗн 64.— Див, ще кім. 

[гомйла1] «брила, глиба» ВєУр; — 
болг. [гомйла] «могила», схв. гомйла 
«купа; натовп», слн. §отї1а «купа землі; 
могила, курган; натовп»; — очевидно, 
як і в південнослов’янських відповід¬ 
никах, наслідок метатези первісного мо¬ 
гила (< псл. то§у1а), що в подібному 
значенні діалектно збереглося і в укра¬ 
їнській мові (пор. бойківське [могила} 
«купа; брила», насипав могилу пшениці; 
могила снігу тощо); непереконливе зі¬ 
ставлення болг. [гомйла] з гр. «я 
наповнений» (Младенов 105).— Верх- 
ратський ЗНТШ 1899 IV 211; Фасмер— 
Трубачев II 634—635; Вгйскпег 343; 
БЕР І 263; 5кок І 588; Вегіа] Е55Л І 
160—161; ЗССЯ 7,18.— Див. ще могила. 

[гомйла2] «висока незграбна люди¬ 
на», [гомйля] «висока довготелеса люди¬ 
на» МСБГ; — похідне утворення від го¬ 
мілка як зворотне утворення з аугмента- 
тивним згрубілим відтінком і значенням 
«гомілатий, кощавий, голінастий», тоб¬ 
то з «довгими голінками, кістками» 
(пор. голова «розумна людина, тобто лю¬ 
дина з головою»); форма гомйла, мож¬ 
ливо, відбиває діалектну вимову ва¬ 
ріанта [*гомела], паралельного до Іго- 
моляка, гомоляччя] в умовах неясності 
словотворчого джерела форми гомілка 
(див.). 

(гомйця] «жалюгідна плазуюча істо¬ 
та (земноводне)» Ж; — очевидно, по¬ 
хідне утворення від того самого кореня 
псл. §от- (§ьт-), що й [гомзатися] 
«копошитися; (первісно також) повзати» 
(пор. [гомжйця] «вид слимака, ЗіІЦиа- 
гіа»).— Див. ще гомзатися. 

гомілка1 «голінка», ігомівкаі «тс.», 
І гомілатий] «кощавий» Я, [гомоляка] 
«велика голінка» Я, гомоляччя (зб.) 
«гомілкові кістки» Я;—очевидно, ре¬ 
зультат видозміни форми голінка через 
метатезу (*гонілка) і дисимілятивну за- 



гомілка ґонґорйчка 

міну зубного н перед дальшим л губним 
м; можливо, певну роль тут відіграло 
зближення з [гомілка] «головка сиру».— 
Див. ще голінка. 

[гомілка2] «головка сиру» Ж; — р. 
[гомбла] «брила, куля», [гомблька] «ди¬ 
тяча соска», бр. [гамзуля] «великий шма¬ 
ток хліба», п. £отоїка «головка сиру», 
[§ошо1а, £оти1а] «тс.», І£ото1а] «ку¬ 
ляста грудка чогось м’якого», ч. Ьото- 
1е «щось конусоподібне», Ьотоіка «ку¬ 
сок сиру», слц. ЬотоГа «тс.», вл. Ьото- 
1а «волоть проса», Ьотоіка «баранець 
(про хмару); трюфель», Ьотоіа «верхо¬ 
вина, височина; конус; волоть», Ьот(и)- 
1а «тс.», нл. £ото1а «волоть проса», [по¬ 
гної іпкаЗ «омела», схв. гдмоЛа «тс.; 
головка сиру», гдмол «цибулинка тюль¬ 
пана (і ін. квітів)», слн. £ото1іа «грудка», 
£ото1) «бульба; наріст, опуклість», р,- 
цсл. гомола «брила, грудка»; — псл. 
£ото1а, споріднене з [*£ото1ь] «без¬ 
рогий» (п. £ото1у «тс.»), похідне від 
того самого кореня, що й ї^іі, гьтд 
(укр. жати, жму) і £9зі:ь (укр. густйй)\ 
— споріднене з лит. ^атаїаз «брила, 
шматок», ^атиіаз «тс.; безрогий», §а- 
шигаз «брила, здавлена маса», §ошй1уз 
«брила», норв. катз «галушка з борош¬ 
на», киті а «брила», гр. ^єро) «я повний», 
7ор,ое «тягар; корабельний вантаж»; пер¬ 
вісне значення «щось стиснуте, здав¬ 
лене»; непереконливе пов’язання (Ильин- 
ский РФВ 63, 338—341) з псл. *§'ьпгь2Ш 
(укр. [гомзатися]), §ошопь (укр. гомін). 
—Фасмер, І 435—436; 51а\узкі І 316; 
5сЬизіег-§ешс 317; 5кок І 588—589; 
Вехіаі Е55Л І 161; ЗССЯ 7, 18—19; Вегп. 
І 326; Регззоп Веііг. 79—80; Рокоту 
368—369.—Див. ще густий, жати2. 

гомін, [гомінка] «звучання розмови», 
[гомонухаї «балакуха», [гоміннйця] «під¬ 
лога з резонансом» Ж, [гдміт! «гомін» 
Ж, [гумоннява] «тс.» Ж, гомінкий, го¬ 
мінливий, [гомонлйвий, гомонючий], го¬ 
моніти, безгоміння; — р. гдмон, бр. га¬ 
ман, п. ст. діал. £Отоп «гомін; сварка; 
клопіт», ч. заст. Ьошоп (можливо, з п.) 
«сварка, суперечка», слц. [Ьошоп] «го¬ 
мін»; — псл. (пн.) [§отопь], пов’язане 
із сх.-сл. §опгь: §апгь (р. [гом\, р. укр. 
гам) та похідними від них утвореннями 
(укр. [гдміт], р. гомотйть «гомоніти»). 

слц. Нотгаі’ «дзюрчати», псл. *£'ьпгь2ііі, 
укр. [гимзіти] «кишіти», [гомзатися1 
«вертітися», отже, первісне значення 
«рій, кишІння», звідки вторинне «міша¬ 
нина голосів, гомін»; —дальша етимоло¬ 
гія непевна; можливо, звуконаслідуваль¬ 
не, споріднене з дісл. £атап «радість, 
веселощі» з іє. *£Ьет- (Ильинский РФВ 
63, 340—341); непереконливе припущен¬ 
ня (51еп<1ег-Реіег$еп Меі. Міккоіа 277— 
283) про зв’язок із свн. мпттеп «киші¬ 
ти», нім. чуіттеїп «тс.» (з іє., *§уЬеш-); 
малоймовірне також запозичення з гер¬ 
манських мов—дісл. £атап «радість, ве¬ 
селощі», англ. £ате «гра» (Вегп. І 326— 
327;Фасмер І 436).— Шанский ЗСРЯ І 
4, 125—126; Зіашзкі І 315—316; ЗССЯ 
7, 19—20; Младенов СГЕ 47; Кірагзку 
СЬО 27.— Пор. гимзіти, гомзатися. 

[гомок] «купа землі, горб; піскувата 
земля»; — слц. [Ноток] «дрібний пісок, 
що переноситься вітром»; - запозичен¬ 
ня з угорської мови; уг. Ноток «пІсою» 
походить з якоїсь тюркської мови (пор! 
алт. шор. каз. китак «пісок», тур. 
киш «тс.»); малоймовірне з огляду на 
значення й географію пов’язання з 
псл. *£ото1а «брила» (укр. гомілка «ку¬ 
сок сиру») (51а\узкі І 316).— ВеЛ 404; 
МасЬек Е5.1С5 І 137; МКІТЕЗг II 139; 
Радлов II 1043. 

[гомоти] «блювання» Ж, [гомотйти- 
ся] «мати позиви на блювання» Ж, О, 
[гомотіти] «тс.» О; — не зовсім ясне; 
може бути пов’язане з п. жилії «блю¬ 
вотина» як усне запозичення або з [гом- 
зйти] «неприємно лоскотати піднебіння 
перед блюванням». 

гонг; — р. бр. болг. м. гонг, п. £оп§ 
(заст. £ОП£ОП£), ч. £оп§ (розм. §оп§а), 
слц. §оп£, схв. гбнг, слн. §6п£; — запо¬ 
зичення з англійської мови; англ. £оп§ 
(спочатку в англійській мові Індії) по¬ 
ходить від явансько-індонезійського 

(а£ИП£, Є§Ш1£) «ГОНГ», ЯКЄ, ОЧЄВИД- 
но, є звуконаслідувальним утворенням 
(пор. індонезійське «наслідування 
удару гонга»).— Шанский ЗСРЯ І 4, 
126; ЬокоізсН 44; Кіеіп 668; Юіще- 
Міігка 264. 

[ґонґорйчка] (ент.) «сонечко, Соссі- 
пеііа» ВеУг; — неясне; можливо, виник- 
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ло шляхом контамінації двох угорських 
слів ^убпубги «прекрасний, гарний, чу¬ 
довий» і £убп§у «перлина; перловий, 
перлистий; прекрасний».— Пор. ґен- 
ґбритися. 

ґонда — див. конда. 
Іґбнжджа] «гуля, наріст» (?) Я; — 

очевидно, пов’язане з [ґбндзуль] «твер¬ 
да грудка; вузол на мотузку»; пор. [ґон- 
дзоляк] «прищ, гуля».— Див. ще ґон- 
дзбля. 

[ґондзі] «клапті порваної одежі» ДБ 
V; — очевидно, пов’язане з [ґондзблі] 
«брязкальця, дрібнички», [ґандзолля] 
«дрантя, лахміття».— Див. ще ґондзоля. 

[ґондзоля] «брязкальце, дрібничка», 
{ґбндзоль, ґондзоляка] «тс.», [ґондзоляк] 
«прищ, гуля», [ґандзолля] «дрантя, лах¬ 
міття», [ґбндзуль] «збита тверда грудочка 
у вовні» Ме, [ґбндзиль, ґбндзурь, ґон- 
'дзуря, ґбнзель, ґбнзиль] «тс.»МСБГ; — 
видозмінене запозичення з польської 
мови; п. копзоіа «підставка під дзерка¬ 
лом на стіні для дрібних речей, вазонів 
тощо; оздоблена підставка, постамент 
під фігуркою на стіні», яке тут набуло 
значення «панські витребеньки; бряз¬ 
кальце, дрібничка, якісь непотрібні при¬ 
краси» (звідси переносне також «прищі», 
«лахміття», «грудки в вовні»), походить 
від фр. сопзоіє (архіт.) «консоль; крон¬ 
штейн; вид столика», пов’язаного з зоїе 
«дерев’яна підставка» від нар.-лат. зоїа 
з лат. зоїеа «сандалія» або з лат. зоїа 
(мн.) «грунт», споріднених між собою; 
слово виникло, очевидно, внаслідок кон¬ 
тамінації фр. зоїе з дієсловом сопзоіісіег 
«зміцнювати».— 5АУ II 447; ВІосЬ І 
171; Баигаї 200, 672. 

[гондоли] «санчата для витягування 
льоду з води»; —неясне; можливо, по¬ 
в’язане з тур. ^бпсіег «товста й довга па¬ 
лиця з металічним вістрям або гачком» 
як знаряддя, яким накладали лід на 
санчата; дальший розвиток слова міг 
пов’язуватися з перенесенням назви на 
санчата і зміною форми слова під впли¬ 
вом ґринджоли. 

[ґондбля] «журба» ВеУг; — запози¬ 
чення З УГОРСЬКОЇ МОВИ; уг. £0П(І0ІПІ 
«думати, турбуватися» походить від ети¬ 
мологічно неясного £ОП{І «турботи, кло¬ 

піт».— Верхратський ЗНТШ 1899IV 213; 
МІЧТЕЗг І 1075- 

[гонбба] «набридання, обтяжування, 
мука» Ж, [гонобйти] «гнобити; мучити» 
Ж; — ч. ЬапоЬііі «утискати», слн. £о- 
пбЬа «шкода, згубність», £опоЬі(і «за¬ 
напащати, завдавати шкоди»; —псл. [§о- 
поЬа] похідне від дієслова ^опоЬііі, 
де перше о введено секундарно, мож¬ 
ливо, під впливом зближення з іменни¬ 
ком §опь від ^ьпаіі; отже, первісною 
формою дієслова найімовірніше вважати 
*§поЬііі (пор. укр. гнобити), пов’язане 
з іє *£ЄпаЬЬ-/*§опаЬЬ- «тиснути, давити^, 
оскільки наявність двох о в суміжних 
складах суперечить законам індоєвро¬ 
пейського вокалізму; менш імовірне з 
огляду на значення спорідненого укр. 
гонобйти «влаштовувати; плекати» по¬ 
яснення гонбба як похідного від £опь 
«гнання», £ьпаіі «переслідувати» (51а\у- 
зкі І 300—301).— Фасмер І 437; Вегп. 
І 327.—Див. ще гнобити.—Пор. гонб- 
бйти. 

гонобйти «плекати, викохувати; влаш¬ 
товувати, робити, як слід; задовольня¬ 
ти, робити приємність, вживати на 
щось», [угонбба] «задоволення»; — р. 
[гонббйть] «нагромаджувати», п. [§апо- 
Ьіс] «старатися; збирати», ч, ЬапоЬШ 
«утискати; нагромаджувати», слц. Ьопо- 
Ьі£ «нагромаджувати»; — псл. §опоЬііі, 
очевидно, вторинне похідне від первіс¬ 
ного *§поЬШ (пор. укр. гнобйти), по¬ 
в’язане з іє. *£ЄпаЬЬ-/§опаЬЬ- «тис¬ 
нути, стискати, давити»; значення роз¬ 
вивалось, очевидно, так: «обмежувати, 
утискати, особливо з боку життєвих 
потреб; збирати майно обмеженням себе 
й родини в поживі; збирати взагалі; 
нагромаджувати; плекати». — Фасмер І 
437; МасЬек ЕЗЛЄ 161; Вегп І 327. — 
Див. ще гнобйти.— Пор. гонбба. 

гонор «пиха; (заст.) честь», [гбнір] 
«тс.», [гонбрство, гонірлйвий ЯІ, гоно- 
рйстий, [гонбрний, гоноровий], гоноро¬ 
витий, гонорувати, ст. гоноре (1625); — 
р. гонор «пиха; (заст.) честь», бр. гбнар 
«честь; пиха»; — запозичення з поль¬ 
ської мови; п. Ьопог «честь, пошана», 
як і ч. заст. Ьопог «честь», слц. (розм.) 
Ьопог «тс.», походить від лат. Ьопог 
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«честь», ст. Ьопоз «тс.», нез'псованого по¬ 
ходження.— СІС 179; Шанский ЗСРЯ І 
4, 128; Фасмер І 437; Зіатозкі ї 428; 
\Уа1сІе—Но!ш. І 655—656; Егпоиі — 
МеіПеІ І 298—299. 

гонорар, гонорарник (знев.); — р, го¬ 
норар, бр. ганарар, п. Ьопогагіит, ч. 
Ьопогаг, заст. Ьопогаг, слц. слн. Ьопо¬ 
гаг, болг. м. хонорар, схв. хондрйр; — 
через німецьке посередництво (нім. Но- 
Погаг «гонорар») запозичене з латинської 
мови; лат. Ьопогагіит «добровільний 
дар за вчинену працю, винагорода за 
послуги» виникло внаслідок скорочення 
словосполучення Ьопогагіит сіопит (ти- 
пиз) «тс.» (букв, «почесний дар, дар 
на чиюсь честь»), в якому прикметник с. 
р. Ьопогагіит (чол. р. Ьопогагіиз) «по¬ 
чесне» походить від етимологічно неяс¬ 
ного іменника Ьопог (<Ьопоз) «честь».— 
СІС 179; Шанский ЗСРЯ І 4, 128—129; 
Кораіійзкі 404; Юи§е—Міігка 315; Таї¬ 
сіє—Ноїт. І 655—656; Егпоиі—МеіІІеІ І 
298—299.— Див. ще гонор. 

ґонт «покрівельний матеріал у ви¬ 
гляді дощечок», ґонт, ґбнта, гонта, 
[ґднот, ґднтя, гбнтя] «тс.», [ґонталь] 
«залізний цвях для прибивання гонту», 
ґонтар «покрівельник, що криє дахи 
гонтом», гонтар, [ґонтяр] «тс.», ґонти¬ 
на, [ґонтянйця] «ялина, що годиться 
на гонт», (ґонтярка] «тс.», [гінтйна] 
«відцентрово (у вигляді гонту) роз¬ 
колотий стовбур дерева» Ж, [гентй- 
наї «шматок дерева, грубо обробле¬ 
ний для виготовлення ложки, клепки, 
посуду», [гітйнка] «молода ялина» Ж, 
[гитйна] «колотвиця, скіпка, скалка, 
дрань», [гитйннє] «дерев’яна колода, 
розколена посередині на чотири частини» 
Ж, [гйта\ «дошка, що становить одну 
восьму розпиляного й розколеного стов¬ 
бура дерева», [гінтовйй] (гінтова дошка 
«дошка, відпиляна збоку від чверті 
стовбура дерева»), [ґонтйти] Ж, ст. 
кгонть (1578); —р. гонт, [гбнот, гб- 
ноть), бр. гонта, гонт; — запозичен¬ 
ня з польської мови, п. £опі, §опіа (рідк. 
§ипі), як і ч. діал. ст. Ьопі, походить, 
очевидно, від свн. £ап! «балочне пере¬ 
криття» (бав. §опі «тс.») як скорочення 
форми £апіег «підкладка з балок або 
пнів», що походить від лат. сапі(Ь)Єгіиз 
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«балочне перекриття; в’язання даху; 
крокви», запозиченого з невідомого дже¬ 
рела; непереконливе виведення П. £ОПІ 
від лат. зсапйиіа «тс.» (Кагіоичсг 5ШО 
187; 5\У І 873).— Фасмер І 438; Зіашзкі 
І 318; Шаісіе-Ноїт. І 155. 

гончар1,{гончар, горчар Я], гончарня, 
гончарство, [гончарйще] «місце, де ви¬ 
добувають гончарну глину» Я, [гончарна1 
«глина, з якої виготовляють посуд» Я, 
гончарювати, гончарити; — р. гончар, 
бр. ганчар, др. г'ьрньчарпь, г-ьр-ьньчарь, 
п. §агпсаг2, рідк. £агсгагг, [^агсагг, 
£апсгаг2,^ ^апсагг, £апсгагг], ч. Ьгпсїг, 
слц. Ьгпсіаг, вл. Ьогпсег, нл. ^агпсаг, 
болг. гргнчар, м. грнчар, схв. грнчйр, 
ст. грн>чарІ, стел, грттнчарк;—псл. 
*£ІГпьсагь, пов’язане з *§Іїпьсь «гор¬ 
щик» (пор. укр. [гбрнець] «тс.»), похід¬ 
ним від *§’ьГпь «горно», з суфіксом -агь 
латинсько-германського походження на 
позначення професій; в східнослов’ян¬ 
ських мовах -р- в середині слова зникло 
в результаті дисиміляції.— Трубачев 
Рем. терминол. 191—193, 336; Шанский 
ЗСРЯ І 4, 129; Фасмер І 438; Преобр, І 
144; 5їа\узкі І 252; ЗсЬизіег-Зеи^с 327; 
Вегп. І 371.— Див. ще горно. 

[гончар2] (бот.) «плаун (п’ядич) зви¬ 
чайний, Ьусоройіиш сІаУаІиш Ь.» Мак; 
— очевидно,пов’язане з гончар «майстер, 
який виготовляє посуд з глини»; моти¬ 
вація назви неясна. 

[гоня] (бот.) «тополя пірамідальна, 
Рориіиз ііаііса МоепсЬ. (Рориіиз руга- 
тісіаііз Рог.)» Мак; — очевидно, пов’я¬ 
зане з гонити, гнати (пор. пагін «па¬ 
росток», виганятися «сильно виростати 
в височину», гінкйй «тонкий і високий, 
такий, що швидко росте вгору») з огляду 
на те, що цей вид тополі відзначається 
дуже швидким зростанням.— Див. ще 
гнати. 

[гонько] (бет.) «цикорій ДИКИЙ (Пет¬ 
рові батоги), СісЬогіит іпІуЬиз Ь.» 
Мак;—очевидно, пов’язане з гонйти, 
гнати; назва могла бути зумовлена за¬ 
стосуванням дикого цикорію як сильного 
сечогінного засобу.— Лік. росл. 272.— 
Див. ще гнати. 

гоп (виг.), [гопа-гопашеньки] Ж» со¬ 
нати, гопкати, гопцювати, гопак (та- 
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нець), [голи] «стрибки в танці (вдарити 
в гопи «танцювати»)», гопки «стрибки 
в танці», стати гопки «стати дибки» 
(про коня), [гбпка] (жарт.) «дитина»; — 
р. бр. гоп (наслідування звуку при стриб¬ 
ку, танці), п. Ьор (вигук, що спонукає 
до стрибка; наслідування звуку від уда¬ 
ру), ч. слц. Ьор (спонукання до стрибка; 
наслідування звуку при стрибку), болг. 
хоп (наслідування звуку при стрибку, 
танці), схв. хбл, слн. Ьор «тс.»; — на¬ 
явність вигуку у всіх трьох основних 
слов’янських мовних групах робить мож¬ 
ливим припущення про його виникнення 
в період, близький до праслов’янського; 
сумнівна думка про його походження 
від нім. Ьорр «гоп» (Вгііскпег 172; Фас- 
мер І 438; Преобр. І 145).— Шанский 
ЗСРЯ І 4, 129; ЗІа\узкі І 428; МасЬек 
ЕЗЛС 176; Вегп. І 396; Ильинский 
ИОРЯС 20/4, 137.— Пор. геп, гуп. 

[гопачок (пестрий) 1 (зоол.) «павук- 
скакун, Заііісиз зсепісиз» Ж; — похідне 
утворення від звуконаслідувального ви¬ 
гуку гоп (про стрибки); назва зумовлена 
тим, що цей павук, полюючи на здобич 
(муху тощо), скаче їй на спину (пор. 
лат. назву павука ЗаШсиз зсепісиз, 
букв, «стрибун сценічний»).— ВгеЬш І 
131.— Див. ще гоп. 

[гоплєля] «здоровило (про жінку)» 
Ме; — очевидно, результат видозміни 
етимологічно непрозорої форми [гдбля] 
«висока жінка» через переосмислення 
її як нібито утвореної з вигуку гоп і 
іменника Ілеля] «тітка».— Днв. ще гобля. 

гопля (вигук спонукання до стрибка); 
— р. опля, бр. гопля, ч. Ьоріа «тс.»; — 
запозичення з французької мови; фр. 
Ьор-Іа «гоп» утворене із звуконасліду¬ 
вального вигуку Ьор «тс.», паралель¬ 
ного до укр. гоп, і вигуку 1а «ось так», 
пов’язаного з вказівною часткою 1а 
«туди, там», що походить від лат. іііас 
«там», пов’язаного з іііе «той», що є, мож¬ 
ливо, результатом видозміни давнішого 
оііиз «тс.» (<*о1поз), спорідненого з дірл. 
аііиз «обширний», стел, ломи «минулого 
року», п. ІопІ, ч. Іолі «тс.».— Оаигаі 
392, 424; АА/аІсІе—Ноїш. І 679—680, II 
206—207.— Пор. гоп. 

гора «підвищення земної поверхні; 
[горище] ЛЧерк, Мо, Па»., гірнйк, гір- 
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нйцтво, [гірнйця] «каменоломня», [гір- 
нюк] «гірник» Ж, [гірня] «кам’яне ур¬ 
вище; каменоломня» Ме, гірняк, [гір’я] 
(зб.) «гори», [гірянйн] «гірник, верхови¬ 
нець» Ж, [горай] «мешканець гір» Я, 
горець, горище, [горішняк] «північний 
вітер; вітер з горішньої частини Дні¬ 
стра Дз, Мо», [горішнянин1 «той, хто 
мешкає у горішньому кінці села; го¬ 
рянин», [горіща] «горище» Ме, [горниця] 
«поле, що йде під гору» О, [горюн] «меш¬ 
канець високого правого берега Сейма» 
Ж, [горяк\ «удар м’ячем при грі в гілки 
(різновид гри в м’яч)», [горянець] «меш¬ 
канець гір» Я, горянин, [горянйця] «го¬ 
ра», гірнйй, гірничий, гірський, горис¬ 
тий, [горіський] «горішній», горішній, 
[гороватий Я, горовйй, горовйтий], го¬ 
ряний, [горішка] (присл.) «угору» Мо, 
[горі] «угору», [горіщ] (присл.) «вище» 
[горіще] «тс.», [горувати] «підноситися 
вгору; брати верх над ким-небудь», 
[д’горі] «угору» Ж, [догірний] «такий, 
що підіймається», догори (присл.), згі¬ 
рок, згір’я, [згірний] «нагірний», [зго¬ 
ристий] «стрімкий, спадистий» Жі згори 
«зверху; завчасу, заздалегідь», [згорка] 
«згори» Я, загір’я, [загора Я, загорянин], 
загірний, нагір’я, [пагорок] «пагорок» 
Ж, нагірний, [нагбряний] «нагірний», 
нагору (присл.), [пагірок], пагорок, па¬ 
гористий, [перегорок] «пагорок», перед¬ 
гір’я, передгірний, [підгір] «підгір’я», 
підгірок «схил гори», підгір’я, [підгороч• 
ка] «невелике підвищення біля підніжжя 
гори», підгірний, підгірський, пригір, 
пригірок, прйгдрок, [сугір’я, сугорок, 
узгір, узгірок, узгорок] КІМ, узгір’я, 
угорі (присл.), угору (присл.);—р. го¬ 
ра, бр. гара, др. гора, п. §ога «гора; 
горище; [ліс на схилі гори]», ч. Ьога 
«гора», Ьйга «горище; [гора]», ст. Ьога 
«гора; горище», слц. Ьога «ліс; гора», 
вл. Ьога «гора», нл. £ога, полаб. сі’бгй, 
болг. гора «ліс; (заст.) гора», м. гора 
«ліс», схв. гора, гора «гора; ліс», слн. 
бога, стел, гора; — псл. бога; — спо- 
ріднене з прус. багіап «дерево», лит. 
пихата «хребет», £ігіа «ліс», [£Іге], лтс. 
йгіга «тс.», дінд. біґїЬ «гора», ав. баігі-, 
сперс. §аг, §їг «тс.», Можливо, також гр. 
гомер. РорєТ]5 «північний вітер» (первіс¬ 
но «вітер з гір»), гр. ат. рорєссд, роррад 
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«тс.», алб. £иг «камінь»; — первісне зна¬ 
чення «гора»; значення «ліс» розвину¬ 
лося пізніше через «ліс на горі»; розбіж¬ 
ності в вокалізмі вказують на те, що 
первісно слово було нетематичне з ос¬ 
новою на приголосний (Тгаиішапп 78; 
Меіііеі В5Ь 25, 144; МасЬек Е5.ІС 176; 
Рокоту 477—478).— Критенко Вступ 
550; Шанский ЗСРЯ 1 4, 129; Фасмер І 
438; Нагаев Трудьі Самаркандск. ун-та, 
1962. Новая серия, внп. 118, 181— 
189; 81а\узкі І 330—331; 5сішз1ег-5е\ус 
321—322; БЕР 1 264; $кок І 589—591; 
ЗССЯ 7, 29—31; Филин Образ, яз. 120— 
121; Зализняк ВСЯ 6, 37; Мартннов 
Зтимология 1968, 13—14; Толстой Сл. 
геогр. терм. 71—73; Ргаепкеї 153« 

[гораментІ «присяга» Ж;—видозмі¬ 
нене запозичення з польської мови; п. 
рідк. іигашепі «присяга» походить від 
слат. іигашепіипз «тс.», пов'язаного з діє¬ 
словом іцго «присягаю, клянуся», по¬ 
хідним від іменника ійз, іагіз «право; 
привілей; влада; суд» (давніше іоиз 
«тс.»), спорідненого з дінд. уоЬ «хай 
живе!», ав. уаог-Оа-йаііі «зціляє, очи¬ 
щає (ритуально)». — ЇУаІсіе — Ноїш. І 
733—734; 8ТУ II 187. 

Ігорар] «лісник у горах»; — очевид¬ 
но, запозичення з словацької мови; 
слц. Ьогаг «лісник» пов’язане з Ьога 
«ліс; гора»; звуження значення в укра¬ 
їнській мові «лісник у горах» викликане 
впливом значення укр. горй (див.). 

горб, горбака «пагорок», [горбаня] 
«горб на полі» О, горбань, [горбач] «гор¬ 
бань; комар Ж», горбйна «горб», горбин¬ 
ка, [горбоватина] «сіно з горбів» Ж, гор¬ 
бовина «пагорок; опуклість», [горб^ля] 
«горбань Я; обапіл МСБГ», горбйстий, 
горбатий, [гбрбий] «горбатий, кривий» 
Ж, горбйстий, горбкуватий, горбова¬ 
тий, горбуватий, горбатіти, горбити, 
пагорб, пагорбкуватий; — р. горб, [гб- 
роб], бр. горб, др. гирбг, п. §агЬ, ч. слц. 
ЬгЬ, вл. ЬогЬ, нл. £]агЬ, болг. гр-ьб «спи¬ 
на», м. грб «тс.», схв. грба «горб», слн. 

^Ьа) «тс.», цсл. гр'кв'к; — псл. 
*£1£Ь'ь; — споріднене з лит. ^іігЬіі «буй¬ 
но рости», ісл. котра «зморшка», когрпа 
«братися зморшками», прус. §агЬіз, §га- 
Ьіз «гора», лит. ^агЬапа «локон», ірл. 

§егЬасй «зморшкуватий», вірм. каті* 
«вудка, гачок» (<*£гр-1і); іє. *£егЬ- «мор¬ 
щитися, вигинатися», похідне ВІД *£ЄГ- 
«крутити, вити».— Шанский ЗСРЯ І 4, 
130; Фасмер І 439; 5Іа\у$кі І 256; ЗсЬиз- 
іег-^е^с 322; БЕР І 287; 5кок І 610; 
Вегіа] Е55Л І 172; ЗССЯ 7, 199—201; 
Вегп. І 368—369; Ргаепкеї 135; Рокоту 
385—387. 

[горботкаї «вид вовняної смугастої 
плахти або запаски» Я, МСБГ; — за¬ 
позичення з польської мови; п. [сЬог- 
Ьоі] «мереживо, (жіночі) прикраси», ст. 
їогЬоіа, ГогЬоі, іогЬоіу, їогЬоікі (мн.) 
«тс.» походять, очевидно, від ісп. їаг- 
расіо «бахромчатий, торочкуватий».— 
ЗЇУ І 760; Вгйскпег 125. 

[ґорґан] «гірська верховина» Ж; — 
запозичення з румунської мови; рум. 
£ог£ап «могила, курган», можливо, по¬ 
ходить від др. кургать «тс.». — Шаро- 
вольський 36. заходозн. 58; ЗсЬеІшіко 
131; УгаЬіе Ротапозіауіса 14, 145— 
146; ОЬКМ 342.— Див. ще курган. 

[ґорґач] (вид їстівного гриба); — не¬ 
ясне; можливо, пов’язане з рум. £о§оа$й 
(мн. §о£о$і) «порхавка», яке на україн¬ 
ському грунті зазнало формальних і се¬ 
мантичних змін. 

[ґорголя] «висока людина», [горгбня] 
«дуже висока жінка» Я; — неясне; мож¬ 
ливо, пов’язане з формами віирґела] 
«здоровило», [вергела] «висока людина», 
фонетично видозміненими під впливом 
[ґорґбля] «сук, наріст на дереві».—Пор. 
верґела, ґурґуля. 

горгбнка (бот.) «патисон, СисигЬііа 
Реро Ь.», [горгбпка] «тс.» Мак, Я; —не¬ 
ясне. 

горготати «гриміти, гуркотіти», гор¬ 
готіти «тс.»; [ґорґотати] «говорити не¬ 
зрозумілою мовою» ЛексПол; — звуко¬ 
наслідувальне утворення. 

горгоші, ґорґбиіі — див. коркошї. 
[гор-гуз] (приспів до пісні: «Гор- 

гуз, моя мила, за що ж ти мене била? 
Харк. губ.) Я; — можливо, запозичен¬ 
ня з тюркських мов; пор. тур £бг£йг 
«покажи» (букв, «дай побачити»), фор¬ 
ма спонукального способу від дієслова 
§бг «бачити, дивитися». 

[горд] (бот.) «калина цілолиста (чор¬ 
на), УіЬигпшп Іапіапа Ь.» Мак, [гор- 
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дйна, ордина Мак, гордівка Мак, гордо- 
вид Мак, гордовйк Я, гордовйна, вордо- 
вина Мак, хордовина Мак] «тс.», [аа/?до- 
агїна] «тс.; калачики, проскурник куче¬ 
рявий, Маїуа сгізра Б.», [горддовина] 
«тс.» Г, Мак, [гордовать] «калачики», 
[гордовод] «тс.» Мак; — р. [горд] «кали¬ 
на цілолиста», [гордовина, гордйна, гор- 
ддвик] «тс.», бр. [гардавіца] «калачики», 
[гардовіца, зярдовіца\ «тс.», п. [Ьогсі] 
«калина цілолиста», [Ьогбоугіпа, огбо- 
мопа, Ьогбодаїік, огскпупік, Ьогскжісі, 
огсктпсі] «тс.», ст. Ьогсіо\уіі «калачики» 
(з укр.); — неясне; спроба пов’язання 
з город (Вгйскпег 172—173) сумнівна.— 
Фасмер І 439; Преобр. І 146. 

[ґордзбля 3 «картопля» Ж, [ґордзола, 
ґурдзоля] «тс.» Мак; — очевидно, ре¬ 
зультат контамінації форм типу [ґор- 
тохля, ґардох] (з картопля, [картдхля, 
картдфля]) і бараболя (можливо, також 
[.ґондзоля] «брязкальце; гуля»),— Див. 
ще бараболя, ґондзоля, картопля. 

гордий, гордівливий, гордлйвий, гор¬ 
довитий, гордуватий, [гордячийЗ Я, гор- 
дйня, [гордйтель] Ж, гордівнйк, гордій, 
гордість, [горддта], гордощі, [гордун], 
гордяк, гордячка, [гдрдити] «гордувати, 
нехтувати», гордитися, гордувати, [гор- 
жатиЗ «відкидати, нехтувати» Бі, [згірд- 

лйвий3 «зневажливий», [згірдний3 «тс.», 
[згірдник], згорда, погдрдий, погдрдже- 
ний, погордливий, погорда, погорджати 
«нехтувати», погдрджувати, погордйти, 
погірдно; — р. гордий, бр. гдрди, др. 
ггрдостьньїй, п. Ьагбу (під впливом 
ч. Ьгсіу), ст., діал. §агйу «вибагливий», 
ч. слц. Ьгсіу, вл. Ьогсіу, нл. біагйу, м. 
грд«потворний», схв. грдан, грдан «брид¬ 
кий, жахливий», ст. гфд «гордий; жа¬ 
хливий», слн. £гс1 «гидкий», стел, грждж 
«гордий; жахливий»;— псл. ^‘‘Гсіь «гор¬ 
дий»; значення «страшний», звідки «огид¬ 
ний», у південно-слов’янських мовах 
вторинне, непереконливо вбачати тут 
початково два окремих слова —- псл. 
*£ЬГСІЬ «гордий» І *§ГЬСІЬ «огидний» 
(Озіеп—Заскеп ІР 28, 419); — позасло- 
в’янські відповідники непевні; мало¬ 
ймовірний зв’язок з лат. £игс1и$ «дур¬ 
ний, дурнуватий» (Фасмер І 440; Вегп. 
І 370), яке пов’язують з гр. |3раб6є 
«повільний, ледачий», а також з лит. 
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£іігс1й$ «повільний; слабкий; мовчазний» 
(31а\узкі І 405); дуже сумнівний зв’язок 
з псл. (укр. горб), а через нього 
з £ога (Вгйскпег 135), з псл. §гис1а (укр. 
грудка) (Рокоту 460—461) з огляду на 
семантичні труднощі; сумнівне також 
зіставлення (МасЬек Е5ЛС 183—-184) з 
гр. %кібгі «розкіш».— Шанский ЗСРЯ 
І 4, 131; Фасмер І 440; 51а\узкі І 405— 
406; 8сЬизіег-5е\ус 322—323; БЕР І 288; 
5кок І 613; Вегіа] Е55Л І 172; ЗССЯ 7, 
206—207. 

Гордій; — р. Гордей, бр. Гардзей, 
стел. Гордий; — через старослов’ян¬ 
ську мову запозичене з грецької; гр. 
Горбіае, ім’я, що належало фрігій¬ 
ському цареві, походить від назви міста 
Гбрбюу «Гордій» (найдавнішої столиці 
Фрігії); букв, «гордієць, мешканець 
м. Гордія»; етимологія фрігійської на¬ 
зви міста не з’ясована; очевидно, вона 
пов’язана з фріг. -§огс1ит «місто» (пор. 
укр. [город] «місто»), що засвідчене в 
фріг. Мапе^огсіит «місто Манеса».— Пет- 
ровский 89; Суперанская 77; КгеізсЬтег 
Еіпі. 231.— Див. ще город. 

[гордббить] (бот.) «переступень, 
Вгуопіа Б.» ВеУг; — неясне; можливо, 
пов’язане з гордий і [бйти] «бути» як 
назва отруйної рослини, що живе гордо, 
не підпускаючи нікого до себе (пор. 
інші її назви: нечіпай-зілля, перелаз, 
переступник); не виключена можливість 
формального впливу з боку [гордовать] 
«калачики», [гордовид] «калина цілолис¬ 
та». 

[гордовля] (лікарська, рожева) (бот.) 
«алтея лікарська, рожева, АНЬаеа оНі- 
сіпаїіз Ь.; АНЬаеа гозеа Сау.» Мак; — 
пов’язане з [гордовать] «калачики, про¬ 
скурник кучерявий, Маїуа сгізра Б.», 
[горддовина] «тс.»; близькість назв обох 
рослин зумовлена їх зовнішньою схо¬ 
жістю; пор. калачики «Маїуа сгізра Б.» 
і [«АНЬаеа оШсіпаїіз Б.»].— Див. ще 
горд. 

горе, [горевнйця] «та, що приносить 
горе» Я, [горецтво] «горе, журба», го¬ 
рювальник «той, що горює», [горюха] 
«горопашна», [горяка) «бідолаха», [гд- 
ресний1 Ж, [горювалийі «той, що зазнав 
горя» Пі, горюиіний «горопашний», го- 
рьдваний, горьовий, горювати, [загорюй- 
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ко) Я; — р. горе, бр. гора, др. горе, п. 
ст. £0Г2е, ч. кн. поет. Поте, вл. Ногр, 
нл. §опе, болг. горест (відр. горесть), 
схв. гора (%'дра) «епілепсія», слн. £огіе 
«горе, плач», стел, горе «горе»; — псл. 
*£ог-]е, пов’язане з £огеіі «горіти»; щодо 
розвитку значення пор. псл. *реса1ь 
«печаль» : реЦ) «печу», дінд. збкаН «по¬ 
лум’я, жар; мука, смуток, горе»;— менш 
слушне порівняння з гот. кага «скарга, 
скорбота», яке зіставляється з ос. га- 
гип «співати», гаг «пісня», гр. 
«голос», гр. дор. чари? «тс.», ірл. £§іг 
«заклик, крик» (Горяев 75).— Шанский 
ЗСРЯ 14, 131—132; Фасмер 1440; 51а\*з- 
кі 1 322; БЕР І 265; 5кок І 591; Вегіа] 
Е55Л І 163; ЗССЯ 7, 40—41; Вегп. І 
333.— Див. ще горіти1. 

[горейка] «невелика в’язка льону» 
Л; — болг. [горенйца] «горстка коноп¬ 
лі»;— неясне. 

горжетка «відокремлюваний хутря¬ 
ний комір»; — р. горжетка, бр. гар- 
жзтка;— через російську мову запози¬ 
чене з французької; фр. £ог£еііе«стрічка 
капелюха, зав’язувана під підборіддям», 
пов’язане з §ог£е «горло», яке походить 
від нар.-лат. І£ог§а], £иг£а, що зводиться 
до лат. £иг£бз «вир, безодня; горло», 
спорідненого з псл. ^сіїо, укр. горло; 
зміна значення сталася вже в російській 
мові через помилкове ототожнення з фр. 
§ог£егеііе (також від фр. £ог£е) «косин¬ 
ка, яку жінки носять на шиї».— С1С 
180; Шанский ЗСРЯ І 4, 133; ССРЛЯ З, 
290; Байза! 368; ШаМе—Ноїгп. І 627— 
628.— Див. ще горло. 

Ігорзатисяі «метатися, рватися, со¬ 
ватися» Ж, Пі; — р. ерзать, бр. [ер- 
заць]\ — пов’язане з др. *ерга (пор. р. 
[ерга] «неспокійна людина», [ергать1 
«бити м’яч»), похідного від *ер(а) (пор. 
р. [ер(а)] «пустотлива людина, розпус¬ 
ник»), що, найімовірніше, перебуває в 
зв’язку як форма з іншим ступенем 
вокалізму з псл. *огііі «спустошувати, 
руйнувати» (укр. роз-орйти); укр. г- 
зам. первісного й- є наслідком діалект¬ 
ного паралелізму цих звуків як проте¬ 
тичних (пор. [гулиця, юлиця] «вулиця»); 
малоймовірний зв’язок з р. [елзать] 
(Преобр. І 216).— Фасмер II 24; Ильин- 

ский ИОРЯС 16/4, 19.— Див. ще розо¬ 
рити. 

[горзйна] «в’язка хмизу Ж; пліт з 
лози Г»; — неясне. 

горизонт, горизонталь, горизонталь¬ 
ний, ст. горизонте (ХУІІ{ ст.); — р. го- 

риз'бнт, бр. гарьізонт, п. Ногугопі, ч. 
слц. Потопі, вл. Ногісопі, болг. м. хо- 
ризонт, схв. хорйзонт, слн. Потопі; — 
через польську або німецьку мову (нім. 
Ногігбпі) запозичене з латинської; лат. 
НогГгоп, -опііз «горизонт, небосхил» по¬ 
ходить від гр. 6р(£<т\ -оутод «горизонт», 
що виникло в результаті скорочення 
виразу орі£ап> хохХо? букв, «обмежуюче 
коло», в якому форма орі£йп? є актив¬ 
ним дієприкметником теп. часу від діє¬ 
слова брі^со «обмежую», пов’язаного з 
іменником ород «межа, грань», спорід¬ 
неним з оск. игиуй «кордон».— СІС 
180; Акуленко 140; Шанский ЗСРЯ І 4, 
133—134; Фасмер І 441; Кораііпзкі 405; 
К1и§е—Міігка 316; АУеізе 437; Кіеіп 
743; Воізас^ 716.— Пор. афоризм. 

горйла (зоол.) «Оогіїїа £іпа»; —р. гй- 
рйлла, бр. гарйла, п. £огу1, ц. слц. £огі1а, 
болг. горйла, м. горила, схв. горйла, слн. 
£Огі1а;—засвоєна новолатинська науко¬ 
ва назва; нлат. £огі11а «горила» утворено 
в 1847 р. від гр. -рріМосі (мн.) «горили», 
вжитого в творі Ганнона «Перипл» (V ст. 
дон. е.), перекладеному з фінікійського 
оригіналу, як позначення жінок якихось 
диких людей, порослих шерстю,— оче¬ 
видно, сплутаних з людьми людинопо¬ 
дібних мавп; пов’язується з коренем §ог 
«людина» умовах Нижнього Сенегалу.— 
СІС 180; Шанский ЗСРЯ І 4, 134—135; 
Шифман Финикийские мореходьі 66; 
Меіііеі—СоНеп, Без Іап^иез би топсіе, 
1952, 737; Кіеіп 670. 

[горинал] «нічний горщик» Я; — ви¬ 
дозмінене запозичення з польської мови; 
п. игупаї «нічний горщик; (ст.) посудина, 
що вживалася лікарями для аналізу се¬ 
чі» походить від слат. аггпаїіз «сечовий», 
пов’язаного з цгїпа «сеча»; пор. р. заст. 
урйльник«нічний горщик», урйнник«тс.>у, 
форма українського слова може поясню¬ 
ватися як фонетичними причинами — 
діалектною появою г перед початковим 
голосним і гіперичною заміною нена- 
голошеного у звуком о (відштовхування 
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від «укання»), так і семантичними — 
зближенням із словами горня, горщик 
ї под.— Див. ще урина. 

горйніж «догори ногами»; — резуль¬ 
тат видозміни давнішого *горініж (пор. 
горілиць), складного прислівника, утво¬ 
реного з прислівника [горі] «догори, 
вверх» 1 основи іменника нога в формі 
давніх невідмінюваних прикметників 
(пізніших прислівників) на -ь, належних 
до Г-основ (пор. аналогічне стел, сво¬ 
бод ь «вільний (вільно)» і под.).— Нахти- 
гал 88.— Див. ще гора, нога. 

[горихвїст] (орн.) «горихвістка, РЬое- 
пісигиз Рогзі.» Ж, горихвістка «тс.»; — 
р. горйхвостка, [горихвдет], бр. гари- 
хвбстка «тс.»; — складне слово архаїч¬ 
ного типу, утворене з основ дієслова 
горіти (у формі наказ, способу 2-ої ос. 
одн.) та іменника хвіст; назву дано за 
рудий колір хвоста; пор. болг. червено- 
опашка «тс.» (букв, «червонохвістка»), 
схв. спгепогерка, єлн. гбесегерка «тс.», 
нім. ОагіепгоізсЬ\уап2сЬеп «тс.» (букв, 
«садовий червоний хвостик»), слп. гііо- 
сЬуозі «горихвістка», (бутпосіїуозії 
«тс.».— Фаемер І 441; Булаховский Се- 
мас. злодія 163; БСЗ 12,90; Регіапє Шгу. 
уіакоу 203.— Див. ще горіти1, хвіст. 

горицвіт (бот.) «адоніс, Абопіз уег- 
паїіз Ь.», [горйквіт] «тс.»;—р.горицвет, 
бр. гарьїцвет, п. £Оггук\УІаі, ч. Ьогік- 
уєі, болг. гороцвет, м. гороцвет, схв. 
гороцв&т; — псл. ^огікуеіь; — складне 
слово архаїчного типу, утворене з основ 
дієслова горіти (у формі наказ, спо¬ 
собу 2-ої ос. одн.) та Іменника цвіт 
(квіт); назву рослина дістала за яскра¬ 
вий колір квіток, що скидаються на 
полум’я; пор. інші назви горицвіту за 
цією ознакою: ч. оЬпїсек (букв, «вогни¬ 
чок»), вл. Ьогіука, нім. РеиегЬІише 
(букв, «вогняна квітка»).— Вісюліна— 
Клоков 128; Шанский ЗСРЯ І 4, 135; 
БСЗ 12, 90; МасЬек Літі, гозії. 51.— 
Див. ще горіти1, квіт, цвіт. 

[горіздра! «чванько, пихатий» Ж; — 
складне утворення з прислівника Ігорі! 
«вгору, вверх» і основи дієслова здріти 
«дивитися», яке до складного слова — 
в разі давності його утворення — могло 
ввійти в формі активного дієприкметника 
ЧОЛ. р. ОДНИНИ *ЗЬрЯ (<*2ЬГ§) «той, що 
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дивиться» («зрячий»); у разі пізнішого 
походження складне слово могло бути 
створене за існуючими словотворчими 
моделями аналогічного типу, де точне 
граматичне значення другого компонента 
вже не усвідомлювалось.— Див. ще го¬ 
ра, здріти. 

[горізнач] «навзнак» Г, Ж, [горізнач- 
ки] «тс.» ВеЗа; —очевидно, результат 
контамінації прислівників горілиць інав¬ 
знак з оформленням нововиниклого при¬ 
слівника за зразком інших утворень на 
*-б (типу голіруч, обабіч, віч-на-віч); 
пор. слц. боїигпаску «ниць, лицем до 
землі», сіоїцгпак «тс.».— Див. ще гора, 
знак.— Пор. горілиць, навзнак. 

горілйць, [горілйцею] Ж; — складний 
прислівник, утворений поєднанням при¬ 
слівника горі, «вверх, угору» і основи 
іменника лице у прислівниковій (істо¬ 
рично — прикметниковій) формі лиць, 
пов’язаній з поширеною в давній період 
групою невідмінюваних прикметників 
на -ь (Г-основ).— Нахтигал 88; Вайан 
Руководство по старославянскому язи¬ 
ку, М., 1952, 239.— Див. ще гора, 
лице. 

горілка, [гарілка Бі, горівка, горі¬ 
лим Я, горілиця, горілуха Яї, Ігоріляччя] 
(зб.) Я, Ігорільня1 «гуральня», Ігоріль- 
нйцтво1 «гуральництво» Я, горілчаний, 
[згорівка, зорівка Ж, орілка], от. го- 
рилка (1562), горЬлка (1678), горЬвка 
(XVIII ст.), гор'Ьлое вино «горілка» 
(1511); — р. (пд.) Ігорелка], бр. гарблка, 
п. £огга1ка, ч. когаїка (від п. §огга1ка), 
слц. [§ога1ка, §©гго1ка] (з п.); — пов’я¬ 
зане з горіти; вважається утвореним за 
зразком п. £Огга1ка; можливо, основою 
для виникнення слова стало скорочення 
якогось словосполучення, вживаного на 
позначення горілки, типу горіле вино 
(пор. ст. гор^лое вино) або *горіла(я) 
вода (пор. ч. ст. раїепа уосіа «горілка», 
звідки ч. раїепка «тс.»); припущення 
про можливість виникнення п. £огга1ка, 
отже, й укр. горілка, внаслідок кальку¬ 
вання раннього нвн. сіег Ьгаппіе Шеіп 
(пізніше нім. бег ^еЬгаппіе Шеіп, нвн. 
Вгаппітоеіп) «горілка» (Фаемер І 440) 
не досить обгрунтоване; малоймовірна 
думка про утворення р. [горелка! за 
зразком п. £Оггаїка (Вшскпег 151; Фас- 
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мер І 440), природніше вважати його на¬ 
слідком українського впливу.—Дзен- 
дзелівський УЗЛП 43—44; Тими. 568— 
569, 581; Шанский ЗСРЯ І 4, 134; ЗІа\у$- 
кі І 322; НоІиЬ—Кор. 180.—Див. ще 
горіти1. 

[горінйць] «горілиць» Ж, Ігорінець, 
горінйці Ж] «тс.»; — результат видо¬ 
зміни форми горілйць під впливом фор¬ 
ми [долінйць) «вниз лицем», утвореної 
з прислівників долі «внизу» іниць «вниз 
лицем», синонімічної з долілйць; зміна 
горілйць у горінйць стала можливою 
після затемнення первісного значення 
ниць.— Див. ще горілиць, долінйць. 

горіти1, [горячйти] Ж, гарячйти, га¬ 
рячіти, гарячкувати, [гдряч] «жара, спе¬ 
ка» Ж, Ігдриво (-ево)] «полум’я, що силь¬ 
но горить; сила горіння» Ж. [горюк\ 
«паливо» ПІ, [горюч] «тс.» Пі, горюче, 
[горячість] «спека; гаряча голова» Ж, 
ігорячка] «гарячка» Ж. гар, гаряч (заст.) 
«особливий вид гарячого напою», гаряч¬ 
ка, гар ячник (заст.) «той, що готує й про¬ 
дає гаряч», [гарячнота] «спека, жара» 
Па, горілий, горючий, [горлйвий\ «щи¬ 
рий» Пі, [горлйво] «ретельно, віддано» 
Я, Пі, гарячий, [горячий] Ж, гарячко¬ 
вий, гарячковитий, гарячлйвий, гарячку¬ 
ватий, згарище, згарок, [згарятина], 
згарячу, загар, [загорілий1 «палкий», на¬ 
гар, [недогар] Пі, недогарок, [недогар’ я], 
[бгар] «обпалений пеньок», огарок, пере¬ 
гар, погар «згарище», погорілець, при¬ 
гар, [прйгара] «шкірка на твердій каші» 
Пі, [пригйринок1 Ж, пригарки, угар; — 
р. гореть, бр. гарщь, др. горсти, п. 
£0Г2е6, £ОГЄС, Ч. йоїеіі, СЛЦ. І10ГІЄІ’, 
вл. Ьогіс, нл. £ог]е6, болг. горя, м. гори, 
схв. гдрети, слн. §огеіі, стел, горсти;— 
псл. *§огеіі, *§ог]'д, £огіз? (з огляду на 
наявність нетематичної форми дієприкм. 
стел, горжіри поряд З ПІЗНІШОЮ ГОрА- 
іри припускається первісна належність 
дієслова до нетематичних основ); — спо¬ 
ріднене з лит. £агеіі «палити; випарову¬ 
ватись», лтс. §а.геііез «вигоріти (про піч)», 
ірл. §огіт, §иігіт «грію», гр. ■б’єрорса 
«нагріваюсь», дінд. §Ьрпоіі «світить, па¬ 
лає»; іє. *Й^_Ьег- «гарячий, теплий».— 
Шанский ЗСРЯ І 4, 132—133; Фасмер І 
441; Зїатекі І 322—323; МасЬек Е5ІС 

177; 5сЬизіег-5е\ус 324; БЕРІ 266—267* 
5кок І 591—593; ЗССЯ 7, 42—43; Вегп, 
І 334; Рокоту 493—495.— Див. ще 
гріти, жар.— Пор. горно. 

[горіти3] «гуляти, веселитися, пити 
(в шинку)» Я; — неясне; можливо, запо¬ 
зичене з якоїсь із картвельських мов 
або грузинських діалектів,— пор. мегр. 
уог- «кричати, ревіти», чан. туог-, груз. 
туег- «співати», сван, уаг- «тс.»; місце 
фіксації слова — Миргородщина, де в 
XVIII ст. жила значна група грузинів, 
серед яких могли бути й носії інших 
картвельських мов.— Климов 201. 

горіх, [горіховйння] «верхня, м’яка 
шкаралупа волоських горіхів» МСБГ, 
горішина, горішник, [оріх], [оріхове] «по¬ 
даток горіхами» Ж, [орішення1 (зб.) 
«горіхові дерева», [орішина] «горіхове 
дерево», [орішник] «кущі ліщини» Ж, 
[орішниця] (зоол.) «вовчок ліщинний, 
Муохиз шизсагсііпиз», [орішбчник] «шка¬ 
ралуща горіха» Ж, [воріх] Ж, [воріили- 
на] «горішина» Ж; —р. орех, бр. арзх, 
др. орЬх'ь, п. огхесЬ, ч. огеск, слц. огесИ, 
вл. нл. \уог]єс!і, полаб. угехаі «горіхи», 
болг. орех, м. орев, схв. драх «волоський 
горіх (дерево й плід)», слн. бгеЬ, р.-цел. 
ор'к^’к; — псл. огехь; —не зовсім ясне; 
зіставляється з гр. аросс (мн.) «різновид 
горіхів», алб. агє «горіх», лит. гїеішіаз 
«горіх; горіх ліщиновий», гїезаз, гіеіи- 

(сх.) [гиозиі^з], лтс. гШкзіз «тс.», 
прус. Ьисса-геізіз «буковий жолудь»; 
при цьому вважається, що балтійські 
мови втратили початкове а- кореня 
(Фасмер III 151—152; Зкок II 562—563; 
Тгаиітапп 241; Вц§а КК І 478; Зресіи 
62, 143, 146; Ргаепкеї К2 63, 192; Ваііі- 
созі. І 17; МйМ.— Епсіг. III 544); існує 
також думка (Трубачев Зтимология 
1968, 64—65) про те, що початкове о в 
слов’янських мовах, як і початкове 
V в полабській, є префіксом (пор. Мікко- 
1а ІР 8, 302), приєднаним до основи діє¬ 
слова гезііі «(роз)в’язати», спорідненої 
з лит. гіез- у похідній назві гіезиіаз 
«горіх», гШі «зв’язувати, розв’язувати»; 
назва в такому разі мотивується тим, що 
ліщинові горіхи родять в’язками, куп¬ 
ками; г в українській мові вторинне; 
менш обгрунтоване припущення про до- 
індоєвропейське (субстратне) походжен- 
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ня слова (Ргаепкеі Опотоп 22, 238; 
ЗсЬгасІег Кеаііехікоп І 442; МасЬек 
Е5ІС 418), як і мотивування зв’язку сло¬ 
ва з дієсловом геШі «звільняти, відді¬ 
ляти» тим, що горіх легко зривається 
(Ильинский ИОРЯС 20/4, 153).— Кри- 
тенко Вступ 548; ЗСБМ І 159—160. 

горіхівка (орн.) «Кисііга^а сагуоса- 
іасіез Б.», горішанка, [оріхар, оріхарка, 
оріхівка, орішанка, орішар, орішарка] 
«тс.»; — р. ореховка, бр. арвха^ка, п. 
оггесЬоигка, ч. огезпїк, слц. оге^піса, 
болг. орешарка, схв. драхдвка; — псл. 
[*огехоуька, *оге$агька (*ог£5аш>ка)], 
похідні від огехь «горіх»; свою назву 
птах дістав за те, що живиться букови¬ 
ми, кедровими горішками й горіхами лі¬ 
щини.—Б улаховский Мовозн. 1948 VI 
50; Страутман 94—96; Регіапс [Магу, 
уіакоу 159—160.— Див. ще горіх. 

Ггорлач] (бот.) «дивина чорна, УегЬаз- 
сит пі^гит Б. Я; ластовень лікарський, 
Уіпсеїохісит оШсіпаїе МпсЬ.; ласто¬ 
вень медичний (цілющий) і чорний, Уіп¬ 
сеїохісит тебісит еі пі^гит» Мак, 
[горлачникі «ластовень лікарський» 
Мак;— очевидно, пов’язане з горло; 
мотивація назви неясна. 

горлиця (орн.) «ЗігеріореІІа іигіиг»;— 
р. гдрлица, др. гьрлица, п. ^агсіїіса, 
ч. слц. ЬгсПіска, болг. [ггрлйца), м. 
грлица, схв. грлица, слн. §Міса, стел, 
гріїлица; — очевидно, псл. *£ьГІіса зву¬ 
конаслідувального походження (пор. 
слн. £г1еіі, §г1їіі «туркати»—про гор¬ 
лиць); у такому разі сі в чеській, сло¬ 
вацькій і польській формах з’явилося 
пізніше в результаті зближення з Ьгсіїо 
(§агсіІо) «горло»; менш переконлива ре¬ 
конструкція псл. *§гГ(Шса як похідного 
від *§%сі1о «горло» — за формою вола 
горлиці (Вегп. І 369;Преобр. І 147; Фас- 
мер І 441; ЗССЯ 7, 203—204). — Була- 
ховский ИАН ОЛЯ 1948/2, 112; Шан- 
ский ЗСРЯ І 4,135—136; МасЬек Е5ЛС 
183; 5кок 1621—622; Вегіаі Е5&І І 178. 

горло, горлай, горлань, [горлаха] «яма 
для зберігання зерна», горлая «горлань; 
(орн.) голуб воластий, СоїитЬа §иі!и- 
гоза», [горляк] «тс.», [горлачка] «гортань» 
Ж» [горлівка] «манера співу в тірольців» 
Ж, горловик, горловина, горлянка, гор¬ 

ластий, горлатий, горловий, [горлова 
яма] «яма у вигляді глечика для збері¬ 
гання зерна» Мо, горляний, горлати, гор¬ 
ланити, горлопан, горлопанити, [гар- 
лапан, гарлач, гарлянка, гарлатий, гар- 
ланити, гарлапанити, гарлати] Ме, 
підгорлина «підгруддя, підгорля», [під- 
гдрлиця] «тс.», підгорля; — р, горло, 
бр. горла, др. гьрло, п. £агс(1о, ст. діал. 
§аг!о, ч. слц. Ьгсіїо, вл. Ьогйіо (Ьогіо), 
нл. {уагсІІо (^і'агіо), болг. гьрло, м. грло, 
схв. грло, слн. £іЯо, цсл. гртіло; — псл. 
•{ї^сііо; споріднене з лит. §игк1^з «під¬ 
горля, воло», ст. £игк1е «горло», прус. 
£игс1е «тс.», гр. Раратроу «провалля, 
безодня», лат. £иг§ез «тс.; (пізніше) 
горло», £иг£иііо «горло»; іє. *§«ег-, 
*£«ега- «поглинати, ковтати» (відбите 
у стел. жр’Ьти, укр. жерти), первісне 
значення «те, чим ковтають»*— Шанский 
ЗСРЯ І 4, 136; Фасмер І 441—442; 
5їа\узкі І 257; БЕР І 303; 5кок І 621— 
622; ЗССЯ 7, 204—205; Вегп. І 639; 
Меіііеі Еіисіез 316.— Див. ще жерти. 

[горлянка1] (бот.) «суховершки, Рги- 
пеііа Б.» Ж; — р- горлянка, бр. гарлянка, 
гарлянік «тс.»; — похідне утворення від 
горло; назва зумовлена тим, що сухо¬ 
вершки застосовують при лікуванні гор¬ 
ла; пор. назву [горляна помоч] «тс.» — 
Лек. раст. 289.— Див. ще горло. 

[горлянка2] (бот.) «жабник польовий 
(грудна травка польова), Рііа^о ап/еп- 
5І5 Б.» Мак; — очевидно, пов’язане з 
горло; мотивація назви неясна. 

[гормуз] «штучний корал із скла» 
ВеНЗн, [гормузй] «намисто» ВеНЗн; — 
запозичення з румунської мови; рум. 
Ьигтиг «штучна перлина зі скла» (мн. 
Ьигтигигі «намисто з штучних перлів») 
походить, очевидно, від тур. Нштгшг 
(назва міста над Перською затокою).— 
ББКМ 367. 

горн (духовий музичний інструмент), 
горніст; — р. бр. горн, ч. слц. Ьогпа, 
болг. хорн, м. хорна, схв. хорн, слн. 
Ьогпїзі; — через російську мову запо¬ 
зичено з німецької; нвн. Ногп «ріг; вал¬ 
торна», двн. Ьогп «ріг» споріднене з дісл. 
Ьогп, гот. Ьайгп, лат. согпи «тс.», псл. 
*когуа «корова», укр. корова.— СІС 180; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 137; К1и§е-Міігка 
316.— Див. ще корова. 
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горниця «кімната; горище», [гірниця] 
«тс.», [горяишний] «кімнатний» Я;—р. 
горница «(найкраща) кімната в селян¬ 
ському домі», др. горьница «кімната 
в верхній частині будинку; кімната 
взагалі», болг. м. [горница] «верхня кім¬ 
ната», схв. горница «горниця, мезонін», 
стел, горьиицл «кімната в верхній час¬ 
тині будинку»; — псл. £огьпіса, похідне 
від прикметника £огьпь «верхній» (др. 
горьнь «тс.»), пов’язаного з іменником 
§ога «гора».— Шанский ЗСРЯ І 4, 137— 
138; Фасмер І 442; Преобр. І 148; ЗССЯ 
7, 57.— Див. ще гора. 

горно (тех.) «піч», горн, Ігор Ж, горен, 
гдрень Л, гдринь Л, гдрон Ж) «тс.», [гор- 
нар] «грубник, опалювач» Ж, Ігдрнець1 
«горщик», [горнеитик1 «ганчірка, якою 
беруть гарячий горщик з печі», [гдрник] 
«піч, у якій випалюють горшки» ВеБ, 
горнйло, горновйй, горня; — р. горн, [го- 
рон], бр. гбран, др. г'ьрн'ь, п. £агпек 
«горщик», ч. Ьгпес, слц. Ьгпіес, вл. 
Ьогпс, нл. £]агпс, полаб. £0гпзк, болг. 
ггрнб, м. грне, грнец, схв. грне, грнац, 
слн. [£гпес] «тс.», стел, гр^мг; — псл. 
*£їГпь; — споріднене з лат. Іогпиз «піч», 
дінд. ^ЬгпаЬ «спека, жар», прус. £Ого 
«місце вогню»; іє. *§йЬг-по-; той самий 
корінь з Іншими ступенями вокалізму 
також у словах горіти, гріти, жар.— 
Кривчанська ДБ VII111 —115; Трубачев 
Рем. терминол. 191—201; Шанский ЗСРЯ 
І 4, 136—137; Фасмер І 442; 51а\узкі І 
259-260; БЕР І 304; ЗсЬизІег-Зе^с 326- 
327; Зкок І 591—593; Вегп. І 371; Ггаиі- 
шапп 102; ТУаМе—Ноіт. 533.— Див. 
ще горіти1.— Пор. гончар, горщик. 

горностай (зоол.) «Мизіеіа егтіпеа», 
[горносталь]’, — р. горностай, [горно- 
старь, гоностарь], ст. діал. горносталь, 
бр. гарнастай, др. горностай, п. £гопоз- 
Іаі, [^гопозіаі], ч. Ьгапозіа], [сЬгатозІуІ, 
сЬгатозІеіІ], слц. Ьгапозіа], болг. гор¬ 
ностай (з р.), слн. §гапозе1з «ласиця», 
£гапо2еЦ «тс.»; — псл. £огпо5Іа]'ь, £ог- 
позіаіь, очевидно, з первісного *£ого- 
позіа]ь;— етимологія не з’ясована; мож¬ 
ливо, давнішою є форма *£огпозіа1ь, 
яка вважається запозиченням з давньо- 
німецької мови; днн. *ЬагшезІа^1, *Ьаг- 
шазіаі «хвіст горностая» (можливо, вза¬ 
галі «хутро горностая») (пор. свн. Ьег- 

шега§е1 «хвіст горностая») є складним 
словом, перший компонент якого є гер¬ 
манською назвою горностая (пор.двн. 
Ьагто «горностай», споріднене з лит. 
зашию «ласиця»), а другий — іменник 
дннД*іа£І, *іа1 «хвіст» (пор. двн. га§а1 
«хвіст», гот. 1а£І «волосся, шерсть», 
споріднені з дірл. сіааі <*с1ок1о «ло¬ 
кон») (Шапир ФЗ 1892/1—2, 19—21; 
Преобр. І 148); менш вірогідне пояснен¬ 
ня, що виходить з псл. *£огпозІаг]о-, 
перша частина якого пов’язується з іє. 
*кагтпо-, *йагтеп- «горностай» (пор. 
лит. §агтиб, зегтиб «ласиця», двн. Ьаг¬ 
то «горностай»), друга —з лит. зіагаз 
«хом’як» (А^геїі ВЗЬ 42—44); інші 
етимології зовсім не обгрунтовані: з 
*£йогпо5І6-5 «темний, темно-коричневий», 
*§уогпа1-зі:6] із «той, що пожирає стай¬ 
ню (худобу)», *£У0ГП05І0-5 «СМврДЮЧИЙ», 
*§Чого-паз-іар-8 «гостроносий» (Боє\уєп- 
ІЬаІ АЇЗІРЬ 37, 378—379; ^и$ 9, 180), 
з *£ог-(?) «жерти» і п. зіас (псл. зіаіі ?) 
(Вгйскпег 158—159), із звуконасліду¬ 
вального *£огпо2Іаіі (пор. нл. £гопо 
«мова», лит. £агзаз «звук» (Ильинский 
ИОРЯС 16/4, 7—8), із *§огпо-5І:аіь 
«той, хто підноситься, стає вгору проти 
людини» (НоІиЬ—Кор. 132); малоймо¬ 
вірне також пояснення другої частини 
у псл. *0огпо-зіа1ь як спорідненого з лат. 
тизіеііа «ласиця» (МасЬек Е5.ІС 183).— 
Шанский ЗСРЯ І 4, 138—139; Фасмер І 
442—443; Брандт РФВ 22, 123; Зіа^зкї 
І 351—352; Вегіаі Е55.І І 170; ЗССЯ 7, 
48—49; Вегп. І 332. 

горобейник (бот.) «ІліЬозрегтшп Ь.», 
[воробейник, воробець, горобець, горобель, 
горобонька, сім'я гороб'яче] «тс.» Мак; —■ 
р. воробейник, воробьиное просо, бр. ве- 
рабейнік, п. чугоЬІе ргозо, ч. ст. угаЬї 
зїше, болг. [врабчено семе], схв. врапсеме, 
врабчще семе, угеЬсе ргозо, слн. угаЬ]е 
зете «тс.»; — однослівні назви є резуль¬ 
татом стягнення складеної назви типу 
гороб'яче просо (гороб'яче сім'я), зумов¬ 
леної просоподібним виглядом плодів 
горобейника; означення гороб'яче під¬ 
креслювало нетотожність цих плодів із 
звичайним просом.— МасЬек Лін. гозік 
187—188. 

горобець (орн.) «Раззег ботезіісиз», 
[горобей, горобель] «тс.», горобеня, го- 
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рдбка, [гороблйха, гороблйчка Я], го- 
робцювання «легковажне, розпусне жит¬ 
тя» Ж, [горобсйця] «горобчиха» Я, го¬ 
робчиха, горабчйця, гороб'я, гороб'ятник 
«вид яструба» Я, [веребей Л, веребец Л, 
ворабель ІІІарл, воробей Л, воробень, го¬ 
робець, воробйця, воробня (зб.), воробок, 
воробчйха, вороб'я], [вороб’ячка] «горо¬ 
биний послід», [оробець Бі, оробейко Б і], 
горобйний, [горобйнячий], гороб'ячий; — 
р. воробей, (пд.) [вирябей], бр. верабей, 
др. воробии, п. чУгбЬеІ, ІшгоЬеІ], ст. 
утоЬІ, \угоЬ1, ч. слц. угаЬес, вл. \угоЬ1, 
нл. гоЬеІ, ІтоЬеІ), болг. врабец, м. вра- 
бец, схв. врабац, слн. угаЬес, стел, кра¬ 
вші; — псл. *уогЬьіь, *уогЬьсь, (лехіт- 
ське) [*уогЬь1ь]; — споріднене з гр. 
р6|ЗіІАо£ «рід птаха», лит. гуігЬііз «го¬ 
робець», лтс. гуігЬиІіз «тс.» (балтійські 
слова видозмінені контамінацією з ін¬ 
шими, очевидно, звуконаслідувальними 
словами на лтс. г-, пор. лтс. гуайсігі- 
пйі «дзвеніти»); походження слова не¬ 
ясне; припускають (Преобр. І 96; Ма- 
сЬек Е5.ІС 627) звуконаслідувальне по¬ 
ходження; укр. г- зам. первісного в-, 
очевидно, під впливом сприйняття ос¬ 
таннього як протетичного (типу в- у 
вівця, вогонь, вулиця) і заміни іншим 
протетичним придиховим г- (як у горіх, 
гострий тощо); сумнівна гіпотеза про 
псл. *^уогЬ- (Шахматов ИОРЯС 17/1, 
288), а також про спорідненість псл. 
слова з гот. зрагущ «горобець», двн. 
зраго, нвн. $рег1іп£, дангл. зреаг\уа «тс.» 
(МасЬек тж).— Шанский ЗСРЯ І З, 
164; Фасмер І 352; БЕР І 178; 5кок III 
615—616; Тгаиішапп 342; Ргаепкеї 1328; 
Зрескі 146. 

горобина (бот.) «ЗогЬиз Б.», [гораб Ж, 
горба ВеБ, горбина ВеБ, горвбина Мак, 
гороба ВеНЗн, грабина Мак, ворбйна 
Ж, виріб, -рби (жін. р.) Ж, веребйна Л, 
орабйна Л, орабіна Л, ореб ВеНЗн, оро- 
бйна Г, Ж, оряба ВеНЗн, орябина Ж, 
ріба Ж, рябйна Ж, рябка Ж, храбина 
Мак, ярабина Мак] «тс.», горобйнівка 
«горобинова настойка», Іоробинівка) «тс.» 
Б і, горобйновий; — р. рябйна, бр. рабіна, 
Ігарабіна, арабіна, ярабіна, верабіра], п. 
Іаг2§Ьіпа, [}аг2.ф], ч. ]еїаЬіпа, іегаЬ, 
слц. ]'агаЬіпа, вл. ^]‘ег]еЬіпа, нл. ]’ег]е- 
Ьіпа, схв. /аребика, кн. }аребйна, слн. 
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]егеЬїка «тс.», їегеЬіпа«плід горобини»;— 
псл. *аг§Ьіпа,*ег§Ьіпа, *ег§Ьіпа або — 
з іншим ступенем вокалізму—г§Ьіпа, по¬ 
хідні від псл.*аг§Ьь «куріпка; горобина», 
*ег§Ьь, *ег§Ьь «тс.» або сх. [*г^Ь,ь] (пор. 
укр. рябйй); найвірогідніше, ранні 
псл. форми *аге-т-Ь(Ь)-, *§ге-т-Ь(к): 
*ге-т-Ь(Ь) — з носовим інфіксом, по¬ 
в’язані з іє. *§г#-Ь(Ь)-, *бгб-(Ь)Ь- на 
означення тварин або дерев темного 
або червоного кольору (в слов’янських 
мовах особливо про колір неоднорідний, 
строкатий); — споріднене з лит. іегиЬе 
«рябчик», іегйЬб, ігЬе, іегЬе, []5гиЬе, 
Іеги(т)Ье] «тс.», лтс. ігЬе «куріпка», 
тега ігЬе «рябчик (букв, «лісова куріп¬ 
ка»), двн. егрї «темний», дангл. еогр 
«тс.»,дісл. іагрг «коричневий», іагре «ряб¬ 
чик», можливо, також гр. ореруб? «тем¬ 
ний, темно-червоний»; з українських 
форм найдавнішими є, очевидно, оряби¬ 
на (від *оряб), що зводиться до псл. 
*ег§Ь-їпа, а також рябйна (від псл. 
*г§Ьіпа) з іншим (нульовим) ступенем 
вокалізму першого складу; інші форми 
є вторинними з протетичними Г-, в- 
або зближеними з словом горобець, [ве¬ 
ребей}; менш вірогідне зближення слова 
з лит. гаіЬаз, гаТЬаз «строкатий» (Вггіск- 
пег 200; Зрескі 115) або пов’язання при- 
пущуваного для слова вихідного *]а- 
г^Ьь з псл. назвою весни *]агь (Меіііеі— 
Уаіііапі КЕ5 13, 101—102); так само 
мало переконливе відокремлення назви 
дерева горобйна від псл. *ег§Ьь «рябчик» 
і пов’язання її в реконструйованій фор¬ 
мі *егеЬь з лат. зогЬиз, нім. ЕЬегезске, 
АЬегезсЬе «тс.», що розглядаються всі 
як запозичення з передіндоєвропейсько- 
го субстпату ІМаскек Е8.ІС 222—223: 
.Іш. гозії. 114—-115; БР 2, 155—156).— 
Фасмер III 534—535; Филин Образ, яз. 
197; Зіау/зкі І 506—507, 508; 5кок І 758; 
Вегіаі ЕЗЗІ І 227; ЗССЯ 1, 73—75; 
Вегп. І 274—275; Тгаиішапп 104—105; 
Рокоту 334.— Пор. рябий, рябчик. 

[горобйнець] (бот.) «рогіз, Турка 
(Тоигп.) Б.»; — р. [оробинец] «тс.»; — не¬ 
ясне. 

город (заст. розм.) «місто», город (< 
(< огород,) [горідчик] «квітник біля ха- 
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ти, обнесений огорожею» Па, гордддя 
(зб.) «городи», [гордджя] «огорожа» 
ЛексПол, [городин] «місто», горбдина, 
[городина] «тин, пліт, паркан», [городй- 
нець] «мешканець міста; городовий ко¬ 
зак» Ж, [городйсько] «городище», городи¬ 
ще, [городільник] «той, що робить тини, 
плоти», [городнє3 «овочі» ЛексПол, го¬ 
родник, городництво, городничий, (го- 
родняк] «самосад», городовйк, [горбдовина] 
«городина», [города, горда1 «тс.» Я, їго- 
родовйчка] «мешканка Полтавщини, Ки¬ 
ївщини, Чернігівщини» Я, городок «міс¬ 
течко; вид гри», городянин, городянство 
«міщанство; городяни», [городянщина] 
«тс.» Ж, [городьба] «плетіння плотів, 
обгороджування» Ж, горожа, горожа- 
нин, горожанство (зб.) «міщанство; го¬ 
родянство», горбдній, городовий (іст.) 
«пов’язаний з городами (містами пн. 
України, де розташовувалося городове 
козацтво); (субст.) городовик (поліцай)», 
[ород] «город», горбдній, городськйй 
(рідк.) «міський», город ямський, горо- 
жанський, городити, городникувати, [за- 
горідь] Ж, загорода, [загорда] «загорода» 
Я, [загорбдець] «загороджене місце» Я, 
загороджувач, [загородище] «місце, де 
була загорода», загородка, загорожа, 
загороднйй, [обгорбда], огород, угорбд 
(на вгорбді), огорода, огорбдина, ого- 
рбдник, [огорбднина] Ж* огорбдництво, 
огорожа, огорбджувальний, [огорддний], 
огорбдницький, [огородникувати], [пере- 
горідка] Ж, перегорода, перегородка, [пе- 
регорбжа], перегородний, [підгороддя] 
«приміське село», [підгорбдня1 «тс.», [під- 
горбдець] «мешканець приміського се¬ 
ла», [підгородянин] «тс.», [підгорбдній] 
«приміський», прйгород «передмістя», 
[пригорода] «гребля» Ж. [пригорбдок] 
«прибудова до хати» Ва, пригорбдній 
«приміський», [рбзгородь] «перегородка; 
роз’єднання, розбрат» Ж; — р. город, 
бр. гбрад, др. городи «огорожа, паркан, 
фортеця; місто; мур», п. §госІ «фортеця, 
замок; місто», каш. [5іаго(о)§аг(і], ч. 
слц. Ьгасі «замок, фортеця», вл. Ьгоб 
«замок, фортеця; палац», нл. §госІ «тс.», 
полаб. §огсІ «стайня; стодола», болг. град 
«місто», м. град «місто; фортеця», схв. 
град «місто; фортеця; замок», слн. §гас! 
«замок, палац», стел, граді, «місто, сад»; 

— псл. *§ог(іь; споріднене з лит. £агс1а$ 
«загорода, кошара; загорожа», лтс. £агсІ5 

«відгороджене місце для свиней», днн. 
£агс! «загорода», двн. £агі «область», 
гот. £агсІ5 «дім», алб. £агіЬ, -сІЬі «огоро¬ 
жа», фріг. -£огсіит «місто» (у Мапе- 
£огсІипі «місто Манеса»), хет. цигіа- 
«тс.», тох. В кегсТуе «палац» (з *£Іюг- 
сіНіош), дінд. £гііаіі «дім», ав. £зга<їа 
«печера»; іє. *£Ьог-с1Ьо-5, похідне від 
кореня *£Ьег- «оточувати, охоплювати», 
отже, первісне значення — «обгородже¬ 
не місце»; сюди ж із палатальним по¬ 
чатковим *|Ь- р. (пн.) [зорбд] «місце, 
обгороджене для стогу сіна», лит. іаг- 
сіаз «жердина», прус, загсііз «пліт, ого¬ 
рожа», фріг. -гогсіиш «місто», а також 
лат. Ьогіиз «садок», гр. %6рто? «огорожа» 
(з і зам. іє. сІЬ) (2ирііга К2 37, 389); псл. 
*£огсЬ> пов’язане також з псл. *2*Тс1ь 
«жердина»; думка про запозичення з гер¬ 
манських мов (2иЬаіу АіЗІРЬ 16, 420— 
421; 51. а сі. II 125; Реізі 198) необ¬ 
грунтована; непереконливе припущен¬ 
ня (Кірагзку ОШ 103—108) про запо¬ 
зичення з групи сепіит до групи за- 
ізт.—- Шанский 9СРЯ І 4, 139; Фасмер 
І 443; 51а\узкі І 355; МасЬек Е5.ІС 182; 
ЗсЬизІег-Зе'Лгс 348; БЕР 1270—271; Зкок 
І 602—604; Вегіаі ЕЗЗЛ І 168; ЗССЯ 
7, 37—38; Вегп. І 230—231; Тгаиітапп 
78—79; Рокоту 444.— Пор. град2, жер¬ 
дина. 

гороїжитися «триматися зарозуміло, 
чванливо; підніматися, стовбурчитися», 

[гороїжний] «той, хто гордо поводиться, 
гордо загрожує; готовий до бою» Ж, іго- 

реїжний, горіжний) «тс.» Ж, [гороїжник] 
«хвалько» Ж; — складне утворення з 
основ іменника гора і дієслова [їжитися] 
«гордо поводитися, величатися, пишати¬ 
ся».— Див. ще гора, їж. 

(ґорондейка] (бот.) «красоля, королів 
цвіт, РЬазеоІиз соссіпеиз Ь.»; — неясне; 
можливо, походить від назви села Го- 
ронда [Ґоронда] біля їй. Мукачева. 

[горопасі «горопаха» Пі; — не зовсім 
ясне; можливо, результат контамінації 
форм *голопас (пор. р, [голопас] «голяк, 
якому нема чого пасти, берегти»), як 
римованої антитези до волопас, і горо¬ 
паха.— Пор. голий, горопаха, пасти. 
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горопаха горстка 

горопаха, {горопашник Ж, горопаш- 
ливий Ж!, горопашний, [горопашити 
ЖІ;—бр. гарапашнік; — очевидно, дав¬ 
ніше *горепаха, складне слово, першим 
компонентом якого був іменник горе, 
другим —основа дієслова [пахати] «ню¬ 
хати», похідного від пах «запах», в свою 
чергу, пов’язаного з пахнути; отже, пер¬ 
вісне загальне значення слова — «той, 
хто нюхав горе (=зазнав лиха)»-—Див. 
ще горе, пахнути. 

ігороповфоґбви] «обценьки» ДзАтл II, 
[гарапофох'бви, горовфоґбви, гарампдви, 
гарапдви] «тс.» тж; — запозичення з 
угорської мови; уг. Ьагароїо^о «обцень¬ 
ки, кліщі, щипці» є складним словом, 
утвореним з дієгірикм. кагаре «кусаю¬ 
чий» від дієслова Ьагарпі «кусати», спо¬ 
рідненого з мар. удм. комі каг- «їсти», 
та іменника Іо§о «кліщі», похідного від 
дієслова іо§пі «тримати; хапати, бра¬ 
ти», спорідненого з манс. рцш «тримати 
узяти, схопити».— МКІТЕЗг І 934—935; 
Вагсгі 81, 113. 

[горос] «перемога» Пі; — неясне; мож¬ 
ливо, запозичення з угорської мови, 
пов’язане з тим самим уг. Ьагс «бороть¬ 
ба, бій», до якого зводиться й укр. гар¬ 
цювати (див.). 

горох (бот.) «Різшп Б.» [горбхвйна] 
«горохова солома», горохвйння, [горб- 
хв’яниця До, горбхвянт] «тс.», [горо¬ 
хвяник, [горохівнйк] «акація» Ж, [горо- 
хлйна] «бадилля гороху» Мо, [горбхли- 
ня) «тс.» ЛЧерк, [горбхляник] «корж з 
тертим горохом» Ме, [горохлянка] «ба¬ 
дилля гороху», [гороховатка) «вид чере¬ 
пашки, Різібіит Ж; горохова солома», 
гороховйк «жук, який псує горох» Я, 
[гороховйна] «горохова солома», [горо¬ 
ховий и ЖІ, гороховйння «тс.», [горохови¬ 
ще «поле з-під гороху», [горохблисько] 
«поле гороху» Ж, [горошанка] «стебло 
гороху МСБГ; чина весняна, Баікугиз 
уегпиз ВегпЬ. Мак», [горошець] «горо¬ 
шок» Мак, [горошйня] «стебло гороху» 
МСБГ, горошина, [гороишнець] «рід ка¬ 
меню (пізоліт)» Ж, [горошіння], горошок 
«Уісіа Б.», [орбх], горохвяний, [горбхня- 
ний] «гороховий» ЛЧерк, гороховий, [го- 
рохбвляний] «гороховий» Ж, горохува¬ 
тий «подібний до гороху, зморшкува¬ 
тий», [горохвяний] «горохвяний», горбш- 
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новий, [горбшковатий, орбховий]', — р. 
горох, бр. гарбх, др. горохь, п. нл. §госИ, 
ч. кгаск, слц. кгаск, вл. Ьгоск, полаб. 
£огх, болг. грах, м. грав «квасоля», схв. 
грах «тс.», слн. §гаЬ; — псл. *§огх,ь < 
<*§ог5ь; — фонетично йому відповіда¬ 
ють лит. §аг§аз «яглиця, Ае^оросііит 
роба§гагіа Б.» (пор. також лит. §аг§уа 
«тс.»), лтс. §агза, £агза, §3г8е, двн. £егз, 
нвн. Оіегзск «тс.», однак досі не з’ясо¬ 
вано різниці в значеннях; пов’язують 
також з дінд. §Ьаг8аіі «розтирає», §кг$іа 
«розтертий», пояснюючи первісне зна¬ 
чення як «щось розтерте» (пор. семан¬ 
тичну паралель лит. гігпіз «горох», 
псл. *2ьГпо, укр. зерно : дінд. )ігпа- 
«роздрібнений, спорохнілий») (Рогіипа- 
Іоу А151РІ1 4, 587; К2 36, 37; Ребегзеп 
ІР5, 54; Вегп. І 231—232; Рокоту 439— 
440); малопереконливе пов’язання з 
ізольованим дінд. Ьагепи- «вид гороху» 
(Маскек Лт. гозії. 127); слабо обгрун¬ 
товане припущення про субстратне до- 
індоєвропейське походження слова (Ма¬ 

скек Е5ЛС 182).— Шанский ЗСРЯ І 4, 
141—142; Фасмер І 444; Зіа^зкі І 346— 
347; БЕР І 275—276; 5кок І 604—605; 
Вехіаі Е5$Л І 169; ЗССЯ 7, 45. 

[торохнути] «грохнути, грюкнути» Я; 
— результат видозміни форми грохну¬ 
ти, очевидно, під впливом торохнути.— 
Див. ще грохати. 

Горпйна — див. Агрипйна. 
горстка1 «пучок, сніпок», [горсть] 

«тс.» Ж, [прйгірсть Ж, прйгірщ], прй- 
горшня, прйгорщ, пригорща; — р. горсть 
«жменя», бр. [горсть], др. гтьрсть, п. 
§агзс, ч. кгзі «тс.», слц. кгзИ «кулак; 
пригорща; сніп», вл. ког$с «жменя», 
нл. §]агзс, полаб. §ог5Ій, болг. грьст, 
м. грст, схв. грст, слн. £гзі, стел, 
трость «тс.»; — псл. *£‘Іїз1ь < *£ГІ-ІЇ, 
похідне від тієї самої основи, що й 
*§1ТІ;аіі «гортати».— Шанский ЗСРЯ 14, 
142; Фасмер І 444; ЗІа\У8кі І 260; БЕР І 
289—290; Зкок І 625; Вегіа] Е55Л І 183; 
ЗССЯ 7, 212—213.— Див. ще гортати. 

[горстка2] (бот.) «сорт сливи садової, 
Ргшшз бошезііса уагіеБ» Мак, [горст] 
«тс.» Мак; — очевидно, результат видо¬ 
зміни деетимологізованої форми угор¬ 
ська (слива) «слива-угорка», зближе- 



гортань горца 

ної з [горстка] «жменя».— Див. ще 
угри. 
гортань, [гортанка] «кадик; горлян¬ 

ка», [вертань] «гортань», [гертанка] «тс.» 
Ігиртан] «головка дихального горла»; — 
р. гортань, [грьтань], бр. гартань, др. 
гьртань, п. кгіап, ст. кггіап, ч. Ьгіап, 
[Ьгіап, сЬгіап], слц. Ьгіап «горло», нл. 
ЙІагз (> *£іьґ(ь) «тс.», болг. гршлян, 
грьклан, ггртан, м. грклан, схв. грклйн, 
слн. §гіапес, стел, гр*кт<імь, грьтлшу;— 
псл. *§1Т-і-апь, похідне від Іє. *&“ег-, 
*£“его- «поглинати, ковтати»; — спо¬ 
ріднене з дінд. £цгіаЬ «пожертий» (з ін¬ 
шим ступенем вокалізму); менш віро¬ 
гідне виведення від первісного *грьл- 
тать «горловий стовбур» (Погодин РФВ 
32, 273); сумнівний зв’язок з лат. §1аііо 
«ковтаю, поглинаю» (спорідненим з укр. 
глитати) (Соболевский ЖМНП 1886, 
сент., 149; Фасмер І 444—445).—Шан- 
скийЗСРЯ 14, 142—143; Преобр. І 150; 
81а\узкі І 343—344; МасЬек Е5ЛС 185; 
Зкок І 621; Вегіаі Е55Л І 183; ЗССЯ 7, 
213—2Ї4; Вегп. І 372.— Пор. горло. 

гортати, горнути, згортка, згорток» 
[загдрнина] «біла плахта» ВеУг, загор¬ 
тач, [загортана] «верхня жіноча сукня», 
[загортка1 «тс.», загорток, невпрогорт, 
[огортка] Ж, обгортка Г, Ж, підгор¬ 
тальник, підгдртка; — р. (пд.-зах.) [гор- 
тйть, горнуть], бр. гартаць, гарнуць, 
п. §агп^с, [о-§агіас], ч. Ьгпоиіі, слц. 
Ьгпйіі, вл. тіЬогпус «закасати», нл. 
[§агпиз] «схопити», болг. пригрі>щам 
«обіймаю, пригортаю», м. пригрне се 
«пригорнеться», схв. гинути «згортати; 
іти натовпом», гртати, слн. §гпііі; — 
псл. *§'Іуіаіі, *§1Тіп9іі; — споріднене 
з лит. £цг§и1уз «сплутані нитки; зграя 
птахів», гр. ^ар^ара «купа, юрба», 

«скупчення, натовп», а також — 
з іншим ступенем вокалізму — ауеїрсо 
(ауєра>) «збираю», сигара «збори; пло¬ 
ща для зборів»; іє. *§ег- «збирати».— 
Фасмер І 444; 81а\узкі І 259; МасЬек 
Е5Л£ 184; 5сЬизіег-5е\ус 327—328; 
Вегіа] ЕЗЗЛ І 179; Вегп. І 72; Тгаиі- 
тапп 102—103; Рокоту 382—383. 

гортензія (бот.) «Нусігап^еа Ьогіеп- 
зіз»; — р. гортензия, бр. гарттзія, п. 
Ьогіепз]а, ч. Ьогіепзіе, слц. Ьогіепгіа, 

болг. хортензия, схв. хортензща; — 
наукова назва, створена в латинській 
номенклатурі (нлат. Ьогіепзіа XVIII ст.) 
на честь жінки французького годинника¬ 
ря Лепота Гортензії (фр. Ногіепзе); 
жіноче ім’я Гортензія походить від лат. 
Ьогіепзіиз (-а, -иш) «садовий», пов’яза¬ 
ного з Ьогіиз «сад», спорідненим з псл. 
*§ог<іь «місто», укр. город.— Шанский 
ЗСРЯ І 4, 143;" Баигаі 392; Шаібе- 
Ноїт. І 660.— Див. ще город. 

Ігорулька] (зоол.) «пуголовок» ВеБ;— 
неясне. 

[горунка] (бот.) «гірчиця польова, 
Зіпаріз агуепзіз Б.; ріпак, Вгаззіса па- 
риз Б.»; — похідне утворення від тієї 
самої основи гор-, що й гіркий; назва зу¬ 
мовлена гірким смаком рослин.— Ма¬ 
сЬек Лт. гозії. 57—58, 59, 67.— Див. ще 
гіркий, горіти1. 

[горупаї (бот.) «ріпак, Вгаззіса па- 
риз Б.; [горпа] «тс.; дика гірчиця, Зі¬ 
паріз агуепзіз» ЛексПол; — р. [гарлупа] 
«редька дика, КарЬапиз гарЬапізІгиш 
Б.», [група] «тс.»; — очевидно, спорід¬ 
нене з схв. ст. £ошр «гіркий», £огирап 
«тс.», пов’язаним з псл. £огькт> «тс.»; 
назва зумовлена гірким смаком рос¬ 
лин.— Меркулова Зтимология 1965, 
154—155; ЗССЯ 7, 51.— Див. ще гіркий. 

[горушка] (бот.) «суріпиця, ВагЬагеа 
Вг.» Ж; — др. зоруха «гірчиця», 

болг. [горуха] «хрінниця, Берісіішп Б.», 
схв. гор^шица «гірчиця», слн. §огйЬа 
«морська гірчиця»; — псл. [§огиха] 
(зменш. [§оги§ька, §огизіса]), похідне 
від тієї самої основи §ог-, що й §огькь 
«гіркий»; назва зумовлена гірким сма¬ 
ком рослини, від якого горить у роті.— 
МасЬек Лт. гозії. 67; БЕР І 266.— Див. 
ще гіркий, горіти1. 

[горца! (у виразі пускати лодку гор¬ 
ца «направляти човен проти вітру») Дз, 
[горцей] «тс.» Берл, [горцувати] Дз, [ор~ 
ця стати] «противитись»;— запозичено з 
італійської мови, можливо, через ново¬ 
грецьку (нгр. ортосс «навітряний бік»); 
в іт. асі огга «проти вітру» Іменник огга 
«брас; снасть для повертання реї; лівий 
борт» походить від нім. (бав.) [Іиггі «лі¬ 

вий, зворотний»; сприйняття нім. 1- як 
італійського означеного артикля пор. 

573 



горшкодрай господь 

іт. І’огга) призвело до його відпадіння, 
менш вірогідне припущення про похо¬ 
дження слова від гол. Іигіз «ліворуч» 
(ВаЙізіі—Аіеззіо 2688).— Мезііса 1074. 

Ігоршкодрай] «той, що лагодить 
горшки стягуючи їх дротом»; — неясне 
складне утворення з основи іменника 
горщок і етимологічно затемненого ком¬ 
понента драй.— Див. ще горщик. 

горщик, горща, горщок, [горшкар] 
«гончар» Ж, [горщай] «тс.» Я, [горщй- 
ця] «горщик» Я, [горша] «горщик» Ж, 
[гдршє] «рід тарілочки з невипаленої 
глини», горщівка «глина на горшки»; — 
р. горшок (ст. мн. горщки), бр. гаршчдк, 
Др. горшькг>, горшьчьць; — не зовсім 
ясне утворення від основи ПСЛ. *§'ІЇП'Ь 
«піч»; реконструюється (Трубачев Рем. 
терминол. 192) як псл. *^пь5ськь, 
похідне від прикметника *§1Гпь5кь «гор¬ 
новий, пічний»; випадіння н могло ста¬ 
тися в умовах важкого для вимовляння 
скупчення приголосних; малоймовірне 
припущення про зникнення -н- під впли¬ 
вом утворень типу р. барашек (від баран), 
камешек (від камень) (Вегп. І 371), ос¬ 
кільки вони характерні лише для ро¬ 
сійської мови, а цей процес відбувся в 
усіх східнослов’янських.— Шанский 
ЗСРЯ 1 4, 143; Фасмер І 445; Преобр. І 
150.— Див. ще горно. 

[горячйна] «тризна» Ж, ДзАтл І, 
[горяшйна) «тс.» ДзАтл І, [горачики] 
«печені балабушки, які їдять з тертим 
маком (поминальна страва); пиріжки з 
сиром» ЛексПол; — неясне. 

[горячка] (бот.) «татарське мило, зір¬ 
ки садові, Ьусітіз сЬаІсебопіса Ь.»; — 
похідне утворення від гарячий, [горячий] 
або горіти; назва зумовлена червоним 
кольором квітів, що викликає асоціації 
з горінням, жаром, полум’ям; пор. інші 
назви тієї самої рослини: укр. [грянь],— 
очевидно, від, грань «жар; велике вугілля 
що тліє», п. ріошіейсгук, ч. ріашепсісе, 
ріашепеспісе.— Словн. бот. 316; Ма- 
сЬек іт. гозії. 78.— Див. ще горіти1. 

Ігоса] (виг.) «гей»; — п. [Поза] (ви¬ 
гук, приспів), [Ьаза] (вигук типу при¬ 
співу, зокрема в танцях); — неясне; 
можливо, афективне утворення, анало¬ 
гічне до гбц(а).—5\У 156.—Пор. гасати» 
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Ігосач] «гарячий віл»; — неясне; мож¬ 
ливо, пов’язане з тур. Ьизуе «чоловіче 
яєчко, тестикул»; у такому разі первісно 
могло означати вола, невдало (не пов¬ 
ністю) кастрованого. 

госпіталь, госпіталізація, госпіталі¬ 
зувати, ст. госпиталь (XVIII ст.); — р. 
гдспиталь, заст. гошпиталь, ч. слц. Ьоз- 
рііаі «церковна лікарня, притулок», вл. 
Ьозріїаі, болг. хоспитал, схв. хоспитал, 
слн. ЬозріШ «притулок, житло; ліку¬ 
вальне відділення в притулку»; — через 
посередництво російської мови запози¬ 
чено з голландської; гол. йбзрііааі «гос¬ 
піталь» походить від слат. Ьозрііаіе 
«притулок (для бідних, старих)», яке 
виникло в результаті скорочення виразу 
Ьозрйаіе сиЬісиїит «кімната для гостей, 
вітальня»; лат. прикм. Ьозрііаііз, -е 
«належний до гостя; гостинний» є похід¬ 
ним від Ьозрез «господар; гість», спорід¬ 
неного із стел, господь, укр. господа} 
менш імовірна думка (Фасмер І 445) 
про походження від нім. Нозрііаі «при¬ 
тулок (для бідних, старих)». — СЮ 181; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 146; Смирнов 92; 
К1и§е—Міігка 317; баигаі 392; ШаМе— 
Ноїт. І 660—663, II 350—351.— Див. 
ще господь.— Пор. готель, шпиталь. 

[Господа] «господа» Ж, ІУоспбдар Ж« 
л'осподйня Ж], [господаркаІ «господиня; 
господарство» Ж, [господарство Ж, -ґос- 
подарний Ж, господарський, л'осподари- 
ти Ж. господарювати ЖІ; — запози¬ 
чення з польської мови; п. §озройа «гос¬ 
пода» і т. д. з початковим проривним 
§ є безпосередніми відповідниками укр. 
господа і т. д. з початковим щілинним 
г.— Див. ще господь. 

господь, [госпідь], господа, господар, 
[господарйха] «жінка господаря» Я, [гос- 
подарша] «тс.» Я, [господарія] (зб.) «ха¬ 
зяїн, землевласник» Пі, господарник, 
господарство, [господйн] Ж, господйня, 
[госпожа], [госпбся] (зменш, від господи¬ 
ня) у [госпа] «пані» Пі, [госпець] «пан» 
Пі, [оспбдар], господарний, господарчий, 
[господарити], господарювати, [госпо- 
дати] «панувати» Ж; — р- господь, бр. 
[гаспбда] «господарство, садиба» (пізні¬ 
ше значення, що розвинулося з первісно¬ 
го др. * господа «панове», так само ї в ін¬ 
ших слов’янських мовах), др. господь, 



господь гострий 

П. СТ. £05р0СІ2ІП «ГОСПОДЬ», Ч. СТ. ЬоЗрОСІ, 
слц. Ьозросііп «тс.»., вл. Ьозросіа «заїзд, 
нічліг; частування», нл. §озросіа «корч¬ 
ма, готель», болг. м. господ, схв. господ, 
слн. §05р6(і «пан», стел, господь;—псл. 
*§озросіь, дуже давне складне слово з не 
цілком з’ясованою етимологією; — най¬ 
вірогідніше, споріднене з лат. Ьозрез 
«гостинний друг, господар; гість, чужи¬ 
нець» і походить разом з ним від іє. 
*§Ьо5Іі-роі-5, у якому першим компо¬ 
нентом є *§Ьоз1:І5 «гість», що втратило 
-іі- всередині слова, як це нерідко буває 
в словах типу титулів; другим компонен¬ 
том є іє. *роі(і)з «пан, володар» (пор. 
споріднені лит. раіз «сам; чоловік», 
лат. роііз «могутній», гр. ябаїд «чоловік 
(дружина)», дінд. раііЬ «пан, чоловік»), 
що виступає нерідко в функції другого 
компонента складних слів, пор. гр. 
бєа-я6тг)а «пан, володар» (букв, «пан 
дому»), лит. уШз-раі(і)з «пан», дінд. 
Ійз-раііЬ «пан дому», при цьому 6 за¬ 
мість і (пор. псл. *роіьЬе§а «жінка, 
що втекла з-під влади пана, тобто чо¬ 
ловіка») слід, очевидно, пояснювати 
первісним приголосним характером ос¬ 
нови і викликаними цим формами з 
заміною і на сі (перед дзвінкими при¬ 
голосними), що узагальнились; первіс¬ 
ним значенням, отже, мало бути «пан 
гостей», що пов’язувалося з давнім 
звичаєм, за яким гості користувалися 
захистом і опікою господаря дому, як 
і інші члени його родини (пор. той самий 
розвиток значення в лит. УІЄзраііз «пан», 
лтс. уіезіз «гість, чужинець», раніше 
також лит. уібзіз «тс.»); менш перекон¬ 
ливі інші пояснення: пов’язання з дінд. 
^азраііЬ, гр. б£стл6тт]д (РісЬіег К2 36, 
111—123; Меіііеі МЗБ 10, 139), немож¬ 
ливе з фонетичних міркувань; зведення 
як запозичення до незасвідченого гот. 
*§азіі-іа])5 (К1и§е—Сгбіге 187), лат. 
*Ьозііроііз (Миккола РФВ 48, 274—276); 
виведення від господарь, яке розглядає¬ 
ться як запозичення з іранської мови 
(сперс. ^озрапсібаг «володар овець») 
(Корш Виїї. Ас. 8с. Ие РеіегзЬоиг^ 
1907, 757—758); малопереконливе та¬ 
кож пояснення сі замість і; у псл. *§оз- 
росІь впливом СЛІВ *5УОЬо(ІЬ «вільний», 
*зуоЬос1а, *се1)ас1ь (РгаепкеІ 2Ї8ІРЬ 

20, 51—89).— Трубачев Терм, родства 
182—184; Шанский ЗСРЯ І 4, 147—148; 
Фасмер—Трубачев І 446—447; Зіатузкі 
І 324—326; МасЬек Е8.ІС 177—178; 
Ресиеіі 1іп§. сіє Вгаіізіауа І 1948, 97— 
99; 8сЬизІег-8е\ус 331; БЕРІ 267—268; 
Зкок І 593—595; Вегіа] Е883 І 164; 
ЗССЯ 7, 61—63; Бернштейн Очерк 1974, 
265—266; Иванов Зтимология 1971, 
302—306; Сл. и балк. язьїкозн. 70—74; 
Кго§шапп РезізсЬг. Уазтег 253—258; 
2иЬаіу Зі. а сі. II 43; Меіііеі Еіисіез 
207; ВЗЬ 25. 143: АУиЗ 12. 17—19; 
\Ує§1аг2 $РАй 41, 313—316; Вгйскпег 
152; Вегп. І 334—337; Тгаиітапп 208; 
Рокоту 453; ЗсЬшісіі К2 25, 12; Тогр 
292; Заиззиге ІР 4, 456.— Див. ще гість. 

Ігостець] «ревматизм суглобів», [гі- 
щйця] «зілля від гістцю» Ж, ігіщованець] 
«тс.» Ж, [гостцьоватий] «ревматичний» 
Ж, 1госцьоватий) «ломотний; цинготний» 
Бі; — п. £озсІес «ревматизм», ч. [Ьозіес], 
слц. [Ьозсес] «тс.»; — псл. (пн.) [^озіьсь], 
зменш, від §озіь «гість» як табуїстична 
назва; менш переконливе припущення 
давнішого *костець (Булаховский ВЯ 
1956/4, 25) або псл. *§У02<Іьсь на підста¬ 
ві п. §(\у)о2<І2іес «ревматизм», що на¬ 
справді розвинулось пізніше З §ОЗСІЄС.— 
Фасмер—Трубачев І 447; Потебня РФВ 
7, 68; Зїа\узкі І 326—327; ЗССЯ 7, 69; 
За§і6 АІЗІРЬ 7, 485.— Див. ще гість. 

[гостівнйк] (бот.) «герань криваво- 
червона, любисток польовий, Сгегапіит 
зап§иіпеит Б.» Пі, [гостини ик] «тс.» 
Мак; — пов’язані з гість (або ігостець] 
«ревматизм»), гостйна; назви зумовлені, 
очевидно, якимись приписуваними рос¬ 
лині лікувальними або магічними влас¬ 
тивостями (пор. р. [ломотная трава], 
схв. здравин>ак,слн. гбгауісіса «тс.»).— 
Див. ще гість, гостець. 

гострий, гострильний, гоструватий, 
[бйстри Л, дстрий], [остривнйй] «го¬ 
стрильний, точильний», гострик (зоол.), 
гострило «прилад для гостріння коси», 
гострильник, [гострій3 «лезо», гострота, 
гоструха, гостряк «вістря», вістря, [ос- 
трінь1 «гострота; вершина, вістря» Ж, 
[острота] Ж, гострити, [острйти Ж, 
остріти ЖІ; — р. дстрий, [вйстрой], 
бр. вдстрьі, гостри, др. остр■ь, п. озігу. 
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гостриця готлбва 

Ч. СЛЦ. ОЗІГу, ВЛ. ЧУОІгу, нл. \УОІ5у, болг. 
дстгр, м. остар, схв. оштар, слн. озіег, 
стел. Острі,;—псл. озіпь < *озг-оз; — 
споріднене з лит. азігйз «гострий», ст. 
азігаз, лтс. [азігаз] «тс.», дінд. азгіЬ 
«кут; кант; вістря», а§апШ «вістря стрі¬ 
ли, стріла», гр. ахрод «гострий», ахроу 
«вістря», лат. асег «гострий», асаіиз 
«тс.», вірм. азеїп «голка», дірл. ег 
(<*аКгоз) «високий», алб. аФеіє «терп¬ 
кий; кислий», іе. *ак-г-оз «гострий».-~ 
Фасмер III 166—167; МасЬек Е8ЛС 
421; 8кок II 575; Шаібе—Ноїгп. І 7; 
Тгаиітапп 15; МйЬІ.— Епсіг. І 144; 
ІЛіІепЬеск 16.— Пор. осот. 

гостриця (бот.) «Азреги^о Ь.», [ост- 
рйця] «тс.»; —р. острйца, бр. вастрйца, 
п. озіге гіеіе, ч. озігоіізі; — похідне 
утворення від гострий, псл. озігь; назва 
зумовлена тим, що листки гостриці по 
краях колючо-щетинисті.— МасЬек Лт. 
гозії. 187.— Див. ще гострий. 

[гостяк] «худий віл, якого важко 
відгодувати»; — неясне:. 

[гось-гось] «вигук для підкликання 
овець» ЛЧерк; — очевидно, результат 
видозміни функції вказівної частки ось 
у значенні «тут, сюди».— Див. ще ось. 

гот (мн. готи, давнє східногермансь- 
ке плем’я); — р. бр. болг. гот, др. 
г(-ь)тинг «гот; житель о. Готланда», 
готскии, готскои, *г,ьтьск'ь «готський», 
п. Сої, ч. слц. слн. 061, схв. Гот, цсл. 
гот-еск;—запозичено в давньоруську або 
ще в праслов’янську мову з готської; 
гот. §и!а «гот», як і шв. §иіе «готлан- 
дець», дісл. §оіаг (мн.), пов’язане з наз¬ 
вою річки Оаиіеіїг, складним словом, 
перший компонент якого §аиі «початок 
річки, витік» перебуває в генетичному 
зв’язку з гот. §іиіап «лити», нвн. ^іеззеп 
«тс.».— Фасмер І 448; Соболевский РФВ 
64, 172.— Див. ще бїгос.— Пор. го¬ 
тичний. 

Гготар] «межа, кордон», [хитар, хітар 
Неді «тс.», [хотар] «усі землі, що нале¬ 
жать селищу», [готарити] «межувати», 
ст. хотар (1393); —слц. сЬоІаг «тери¬ 
торія села; ділянка; межа», схв. хагпйр 
«земельні володіння села», слн. ІЬаіаг] 
«межа; країна»; — запозичено з угор¬ 
ської мови, очевидно через словацьке 
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і через румунське (рум. Ьоійг) посеред¬ 
ництво; уг. Ьаіаг «кордон, рубіж, грань; 
межа; ліміт» походить від уг. ст. Ьаі 
«володіти, мати владу над чимось», спо¬ 
рідненого з хант. скаі- «іти попереду (пе¬ 
ред кимось)» — МасЬек Е8ЛС 203; Стап- 
Іаїй ЗОЇ; 8кок І 660; Вегіа] Е88Л І 
192; МІЯТЕ82 II 71; Вагсгі 115—116. 

готель, от ель; — р. от ель, бр. 
атзль, п. ч. слц. вл. Ьоіеі, болг. хотел, 
м. хотел, схв. хдтел, слн. ЬоіеІ; — за¬ 
позичення з французької мови; фр. ЬоіеІ 
«готель», ст. озіеі «тс.» (XI ст.) походить 
від лат. Ьозрііаіе (сиЬісиїит) «кімната 
для гостей, вітальня», до якого зводить¬ 
ся й укр. госпіталь.— СІС 181; Моска¬ 
ленко УІЛ 51; Баигаі 392.— Див. ще 
госпіталь. 

готйчний, готика; — р. готйческий, 
бр. гатьічньї, п. §оіускі, ч. слц. §оііску, 
вл. §оііка, болг. готйчески, м. готика, 
схв. гдтички, слн. §6ізкі, §оііка; — за¬ 
позичене з французької мови, можливо, 
через російське або польське посеред¬ 
ництво; фр. §оіЬщие «готичний» (пер¬ 
вісно з негативним відтінком значення) 
походить (безпосередньо і через посеред¬ 
ництво іт. §оіїсо) від лат. §оіЬІсиз «гот¬ 
ський, пов’язаний з готами», утвореного 
від назви готів (лат. СоіЬі), які вважа¬ 
лися руйнівниками давнього Риму.— 
СІС 181; Шанский ЗСРЯ І 4, 150—151; 
Кораіігізкі 367; Юи§е—Міігка 265; Бай¬ 
за! 368.— Див. ще гот. 

готівка, [готовйк) «готівка», [гото- 
вйзна Я, готовина Ж) «тс.», ст. готовизна 
(1482), готов-ь «готівка» (1456); — бр. 
гатдука, п. §оіочука, §оіо\Уігпа, [§о!о- 
\уа], ч. Ьоіоуозі, слц. Ьоіоуозі’, Ьоіоуі- 
2еп, м. готовина, схв. готовйна, гдто- 
вина, слн. §оіоуіпа «тс.»; — результат 
лексикалізації словосполучення типу го¬ 
това річ, плата (про гроші, готові для 
сплати); поширення подібної структури 
слова в трьох суміжних мовах — укра¬ 
їнській, білоруській і польській — при 
відсутності її в інших слов’янських мо¬ 
вах робить можливим припущення про 
те, що українське і білоруське слова 
побудовано за зразком п. §оіб\ука.— 
8^ І 885, 886.— Див. ще готовий. 

Іготлова] «ланцюг із гаком для пере¬ 
везення дров» Ж) [гаклдве Ж, гаклови 



готовальня гбцик 

Шух, гатлбви Шух, готлдве ЖІ «тс.»; — 
неясне; можливо, пов’язане з гак. 

готовальня; —р. готовальня «гото¬ 
вальня; (заст.) яке-небудь кишенькове 
приладдя, покладене в баул або сумку», 
бр. готовальня «готовальня», п. заст. 
§оіомш1пІа «будуар; туалетний столик 
(жіночий) з усіма речами для вбирання 
і зачісок»; — через російську мову за¬ 
позичене з польської, в якій є похідним 
від дієслова £оіо\\гас «готувати»; сучас¬ 
ного значення слово набуло в росій¬ 
ській мові шляхом скорочення вира¬ 
зу чертежная готовальня.— Шанский 
ЗСРЯ І 4, 151; Даль І 388; 8Ш І 885.— 
Див. ще готовий. 

готовий, готов, [готів, готівля\, го¬ 
товість, готовність, готувач, гото¬ 
вити, готувати, виготовляти, заготі¬ 
вельний, заготівний, заготовочний, за- 
готбвчий, заготівля, заготівельник, за¬ 
готівка, заготівник, заготовач, заготов¬ 
ка, заготдвлювач, заготбвщик, заготу- 
вач, напоготові, підготовний, підго¬ 
товчий, підготовка, підготовник; — р. 
готовий, бр. гатдви, др. готовий, п. 
§окпуу, ч. слц. Ьоіочу, вл. Ьоіотлгу, 
нл. £оіо^у* болг. готов, м. готов, 
схв. готов, слн. §оібу, стел, готовії; 
— псл. £о1оуь; — очевидно, спорід¬ 
нене з алб. §аіе «готовий», £аіиапі 
«готую» (Меуег Е\\/ 121; Вегп. І 337— 
338; Кірагзку, ОЬО 28—29; Фасмер 
1 448—449); у такому разі §оіоуь 
має бути похідним від псл. *£оіь (пор. 
вл. Коі «приготування»); далі, можливо, 
пов’язане з іє. *§а- «іти» (супін *§аіи-) 
з вторинним скороченням кореневого 
а (пор. нвн. Ьегеіі «готовий» від геііеп 
«їхати верхи», їегіі£ «готовий» від РаЬгі 
«їзда, подорож»); у такому разі первісне 
значення — «готовий іти»; менш певні 
відповідники — гр.уг)-^атєод «новий (но¬ 
во приготовлений)» (Младенов РФВ 68, 
378—382; .Іокі ІР 49, 290—300), дінд. 
§Ьа1аіе «ретельно займається» (МасЬек 
К2'64, 265—266).—ТгиЬасеу РР 18/2, 
153—156; Шанский ЗСРЯ І 4, 151—152; 
Фасмер—Трубачев І 448—449; 81а\узкі 
І 328—329; МасЬек Е5.1С 178—179; 
ЗССЯ 7, 70—72; БЕР І 268—269; Зкок 
І 596; Вегіа] Е88І І 165. 

готуля — див. ватуйка* 

Ігбтур] (орн.) «глухар, Теігао шч> 
£а11из Ь.», [готур] «тс.», [ґбтка1 «са¬ 
миця глухаря», [готя] «пташеня глу¬ 
харя», [готурити] «воркувати, турко¬ 
тіти» (про голубів) ВеНЗн; —очевидно, 
звуконаслідувальні утворення. 

гбтьта — див. гаття. 
гофрувати, гофрувальний; — р. гоф- 

рировать, заст. гофровать, гбфрить, 
бр. гафрираваць, п. §оїгомщс, болг. гоф- 
рйрам, схв. гофрирати, слн. §оїгіга- 
іі; — запозичення з французької мови; 
фр. §аиїгег «гофрувати, відтискати ві¬ 
зерунки» є похідним від іменника §аиї- 
ге «вафля; бджолиний стільник; гофру¬ 
вання (тканин і ін.)», ст. \уа1їге «тс.», 
що як запозичення походить від сфлам. 
'Уаїег «вафля; бджолиний стільник», спо¬ 
рідненого з нім. \УаЬе «стільник», \ує- 

Ьеп «ткати».— СІС 181; Шанский ЗСРЯ І 
4, 152; Вгигаі 356; К1и§е—Міігка 829, 
832, 843.— Пор. вафля. 

[ґбхнути] «гавкнути»; —звуконаслі¬ 
дувальне утворення. 

гоц1 (вигук) «гоп», [гдца, гоца-ца Ме, 
гоцки] «тс.», [гоцати] «вибивати; сильно 
стукати» Я, [гбцкати] «підкидати, пов¬ 
торюючи вигук гоц» МСБГ, гоцак «вид 
танцю з стрибками»; — бр. гоц (про стри¬ 
бок, удар, колихання), гдцаць «скакати, 
стрибати; [бити; стукати]», п. Ьос«гоп»;— 
звуконаслідувальне утворення, пара¬ 
лельне до гоп, гуп, гець, гиц; бр. гацаць 
«бігати, гасати», яке наводиться в цьому 
зв’язку (Зіамгзкі І 422), може сюди не 
належати (пор. укр. [гацати], пов’яза¬ 
не з гасати).— Пор. гець, гиц, гоп, 
гуц. 

[гоц2] «водоспад» Я; — очевидно, ре¬ 
зультат субстантивації звуконасліду¬ 
вального вигуку гоц «скік, гоп» (на по¬ 
значення стрибка); пор. семантично 
близьке укр. [екбки] «пороги в річці» 
від іменника скік «стрибок», пов’язаного 
з вигуком вкік (від скакати).— Див. ще 
гоц1. 

[гоцик] (прізвисько малого на зріст 
чоловіка) Ва; — очевидно, похідне ут¬ 
ворення від вигуку гоц, що позначає 
стрибання, через порівняння з дитиною; 
пор. [гбпкаї (жарт.) «дитина», утворене 
від вигуку гоп (також на позначення 
стрибків).— Див. ще гоц1. 
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[гбцка] «товчена картопля, заправле¬ 
на салом» Л; — очевидно, похідне утво¬ 
рення від Ігоцати) «вибивати; сильно 
стукати»; пор. бр. гоцаць «стрибати; сту¬ 
кати; бити, розбивати».— Див. ще гоц1. 

[гбця] «жаба» (у дитячій мові) Ж; — 
похідне утворення від вигуку гоц, ужи¬ 
ваного на позначення стрибків.— Див. 
ще гоц1. 

[гочати) «іржати»; — очевидно, ре¬ 
зультат скорочення не відбитого слов¬ 
никами дієслова *гогочати «тс.», по¬ 
хідного від іменника гогіт {гоготу) «ір¬ 
жання», утвореного, в свою чергу, від 
звуконаслідувального вигуку гогд, що 
передає кінське іржання.— Пор. го¬ 
готати. 

[гошйти] «чатувати на когось; щось 
дуже любити» Ж, [гошіти) «тс.» Ж, ко¬ 
титися] «готуватися; підбурювати» Ж* 
[гоиіітися] «тс.» Ж; —р- [гошйть] «го¬ 
тувати; берегти», [гоношйть] «нагрома¬ 
джувати, збирати», [гоношйться] «го¬ 
туватися», ст. гошити «влаштовувати, 
робити»; — неясне; можливо, похідні 
утворення від *гоха «їстівні припаси» 
(пор. р. [пригдха] «тс.»), яке може бути 
скороченою формою від основи гоношити 
(§опоШі) (пор. р. [гоношйть]), етимоло¬ 
гічно не цілком ясної: перетворення з 
[гонобйти] (Вегп. І 327; Озіеп-Заскеп ІР 
28, 420), або запозичення з.готської мо¬ 
ви— гот. §апаз)ап «урятовувати» (Вгіі- 
скпег К2 43, 307); менш вірогідне ви¬ 
ведення від гань як утворення, анало¬ 
гічного до копошйтися (Кірагзку (ДО 
175).— Фасмер І 437—438; Филин Про- 
исх. яз. 592—593; Ла§іс АЇ51РИ 6, 
284.— Пор. гонбба. 

гбя (вигук, приспів у пісні, тан¬ 
цях);— п. [Ьо)а] (вигук спонукання, при¬ 
спів), ч. Ьо)а (вигук спонукання), слц. 
Ьо]а (вигук при хвилюванні); — очевид¬ 
но, результат злиття вигуків гой і а2 
(див.). 

[гбя-дюндя] (вид танкової гри), [гоя, 
дюндя, гоя] (приспів під час цієї гри) 
ІДуагу; — ч. (мор.) [Ьо)а, сігшкіга, Ьо- 
)а] (приспів у тій самій грі), схв. Ьо)а, 
ф'ипбіа, Ьоіа «тс.»; — назва гри похо¬ 
дить від уживаного в ній приспіву, який 
разом з грою запозичено в словаків; 
слц. Ьо)а, Ьипсі'а, Ьоіа походить від при¬ 
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співу Ьаіа §убп§убт Ьа)а (Ьаіа §убп§у 
а йа]а) в угорській весняній грі обрядо¬ 
вого характеру, який складається з ви¬ 
гуку Ьа)а «гайда; іди, ходімо», що є ва¬ 
ріантом вигуку Ьа), можливо, звукона¬ 
слідувального походження, і іменника 
§убп£у(6т) «перлина (моя); (мій) лю¬ 
бий, (моя) люба» іноді в супроводі вигу¬ 
ку а; менш обгрунтована спроба (Мак¬ 
симович Собр. соч. III 1877, 523) пояс¬ 
нити слово дюндя як ім’я західнослов’ ян- 
ської богині, а вигук гоя (гойя) як сло¬ 
вацький за походженням.— МИТЕВг І 
1134—1135; Щуагу РиЬІісаііопез Шіу. 
ОеЬгесеп 1961, 11, 3—11.— Див. ще 
ґенґбрнтися.— Пор. жемчуг. 

граб (бот.) «Сагріпиз Ьеіиіиз Б.», 
грабина, [грабчак] «молодий граб», [граб- 
нйк] «місце, де росте граб» Ж;— р- бр. 
граб, п. нл. §гаЬ, ч. діал. слц. вл. ЬгаЬ, 
полаб. §гоЬ£ «грабовий гай», схв. гр'йб, 
слн. [§гаЬ], а також ч. ЬаЬг, ст. ЬгаЬг, 
болг. габгр, м. габер, схв. [грабар], слн. 
[§гаЬег], §аЬег;— псл. *§гаЬь, [§гаЬгь];— 
споріднене з прус. \У05І-£гаЬіз «бере¬ 
склет», лтс. СгибЬіра (топонім), дмакед. 
7рофюу «деревина дуба; смолоскип», 
умбр. СгаЬоуіиз «бог дуба» (епітет Юпі¬ 
тера); іє. *£гоЬ(Ь)о5 (назва дерева), 
можливо, пов’язане з *§егеЬЬ- «розрі¬ 
зати», оскільки граб від бука відріз¬ 
няється зубчастим листям, або з псл. 
*§геЬ1і «гребти» (на корм); непереконливо 
поєднував псл. *§гаЬь з псл. *§ога «го¬ 
ра» Младенов (АІ81РЬ 33, 11—12); сум¬ 
нівне також пов’язання з лат. сагріпиз 
«граб» (МасЬек Е8ЛС 153; ЬР 2, 152), 
як і з псл. §гаЬ1|§(-е) «граблі» (Розіа- 
їіпзкі 8утЬо1а асі Ьізіогіат паіигаїеш 
шесііі аеуі І, Кгакош, 1900, 141).— Кри- 
тенко Вступ 521, 548; Шанский ЗСРЯ І 
4, 152—153; Фасмер—Трубачев І 449; 
81атузкі І 332—333; БЕР І 220; 8кок І 
598—599; Вехіаі Е88Л І 134; ЗССЯ 7, 
99—100; Вегп. І 343; Тгаиітапп 94. 

[грабак] (орн.) «деркач, Сгех сгех Ь.», 
[грабок] «тс.»; — очевидно, давніше *ря- 
бак (*рябок) (у діалектній вимові з твер¬ 
дим р *рабак, *рабок), похідне від ря¬ 
бий; у такому разі назва зумовлена ря¬ 
бим пір’ям птаха; поява г перед почат¬ 
ковим р або має чисто фонетичний харак¬ 
тер (пор. ІгластІвкй] < ластівка), або 
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викликана народноетимологічним збли¬ 
женням з граб.— Воїнств.— Кіст. 42.— 
Див. ще рябий. 

грабар «землекоп», грабарка «вели¬ 
ка лопата; візок для возіння землі; ар¬ 
тіль грабарів; земляна робота», грабар¬ 
ство, [гарбалка] «велика совкова лопата» 
Дз, [гарбарка] «лопата, якою викидають 
землю» Мо, грабарювати, ст. грабартз 
(XVI ст.); — р. [грабарь], бр. грабар; — 
запозичення з польської мови; п. §гаЬагг 
походить від свн. дгаЬаеге «землекоп» 
(нвн. ОгаЬег «тс.»), пов’язаного з діє¬ 
словом §гаЬеп «копати», спорідненим з 
гот. §гаЬап «тс.», стел, по-гревл «ховаю» 
(померлого), укр. гребтй.— Фасмер І 
454—455; ЗІаткі І 333; Юи§е—Міігка 
266.— Див. ще грабати, гребтй. 

[грабати] «обробляти землю граблями 
Ж; гребти; розгрібати», грабастати, 
[гробити] «грабувати» Ж, грабувати, 
[грабачка] «різновид рибальської сітки» 
ВеЗа, [грабежа] «грабіж» Ж, [грабаля\ 
«той, хто згрібає сіно» Ж, (грабачка] 
«жінка, що згрібає сіно або овес», [гра¬ 
біжник] Ж, грабйтель, грабіж, [гра¬ 
біжна], грабіжник, грабіжництво, Ігра- 
бовйця] «збирання сіна; час цієї роботи» 
Ж, [грабовйці] «час збирання сіна» Я, 
грабунок, [грабежливий] Ж, [грабіж¬ 
ний] Ж, [грабйвий] «грабіжницький» Ж, 
[грабіжливий] Я, грабіжний, [граблйвий] 
Ж, [грабний] «грабіжницький» Я, [гра- 
бовйтий] «користолюбний»; — р. гро¬ 
бить «грабувати; [гребти граблями]», 
бр. грабіць «грабувати», др. гробити 
«тс.», п. §гаЬіс «згрібати (граблями); 
грабувати», ч. ЬгаЬаіі «згортати; рити¬ 
ся; дряпати», [ЬгаЬііі] «тс.», слц. ЬгаЬаі? 
«гребти, ритися», вл. ЬгаЬаі «згрібати 
граблями», нл. §гаЬа$ «тс.», болг. грабя 
«грабую», м. граба «грабує», граби 
«краде» (дівчину), схв. грабати «гра¬ 
бувати; гребти», слн. §гаЬШ «згрібати; 
нагромаджувати; грабувати», стел, тра¬ 
вити «грабувати, красти»; — псл. §га- 
Ьііі (*дгаЬЇ9), первісний ітератив до 
§геЬд (§геіі) «гребти»; — споріднене з 
лит. §гоЬіі (давнім перетвореним ітера¬ 
тивом) «хапати, силоміць забирати», лтс. 
£гаЬаі (многократне дієслово до §гаЬі) 
«хапати; згортати граблями», дінд. £га- 
ЬЬауаіі «змушує схопити», каузативом до 

§ГЬЬпаІі «хапає, краде», ав. ^згзшіаШ 
«тс.», а також з лит. §геЬіі «гребти; гра¬ 
бувати», §гаЬйз «здатний до хапання»; 
первісне значення «гребтися, дряпати, 
копати», звідки «хапати, схоплювати 
(напр., кігтями)»; відокремлювання від 
§геЬд (£геіі) «гребти» (Меіііеі МББ 14, 
332— 333; Вегп. І 347—348; Тгаиітапп 
95—96; Рокоту 455—456) неперекон¬ 
ливе; малоймовірне пов’язання з *§аЬа!і 
(МасЬек Е5ЛС 182).— Шанский ЗСРЯ І 
4, 153; Фасмер І 449—450; Зїа\узкІ І 
333— 334; БЕР І 269; Зкок І 599—602; 
Ргаепкеї 165—166; Регззоп Веііг. 727— 
728.— Див. ще гребти. 

[грабати] «гребти, копирсати, гор¬ 
нути» Ме, іграбатися] «лізти, гребтися, 
видобуватися» Я; — п. [§гаЬас] «недба¬ 
ло копати землю, копирсатися», [§гаЬас 
зі§] «лізти, видобуватися»; — очевидно, 
запозичено з польської мови; запозичен¬ 
ня відбувалося, незважаючи на наяв¬ 
ність укр. гребтй(ся), [грабати! «греб¬ 
тися), копирсатися», головним чином, 
у зв’язку із звуком § (ґ) на місці укр. г 
у польських словах, який на україн¬ 
ському грунті надавав відповідним сло¬ 
вам більшої емоційної забарвленості.— 
Див. ще грабати, гребтй. 

грабелькй (бот.) «Егосіішп Б’НегіБ» 
Мак, РУСБот; — р. [грабельки] «дель¬ 
фіній, Беїріїіпіит сопзоіісіа Б.; грабель¬ 
ки звичайні, Егобіит сісиіагіиш Б’Не- 
гіі.», бр. [грабелькі] «грабельки; герань 
лучна, СгегапІит ргаіепзе Б.; герань 
болотна, Оегапіиш раїизіге Б.»; — псл. 
(сх.) [*§гаЬь1ьку]; очевидно, похідне від 
§гаЬ1]е «граблі»; свою назву рослина 
могла одержати через зовнішню подіб¬ 
ність стебла до держака грабель, а пло¬ 
дів з їх плодоніжками — до зубців гра¬ 
бель.— Нейштадт 364, рис. 178.— Див. 
ще граблі. 

граблі, грабкй «пристрій до коси для 
укладання покосу; [малі граблі ЖЬ, 
граблисько «ручка грабель», [граб'є) Л, 
граблище, [грабільноЖ., грабйльно] «тс.», 
[грабляникї «свердлик для прокручу¬ 
вання дірок у граблях» Ж, [грабци] 
«грабки» Л, [грабун, гребцй1 «тс.» Л, 
[граб'ята] «невеликі граблі» Я, гра- 
більний, граблистий; —р. грабли, бр. 
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граблі, п. §гаЬіе, (каш.) [дгаЬІеІ, ч. Ьга- 
Ье, слц. ЬгаЬІе, вл. ЬгаЬ^е, нл. §гаЬ)е, 
полаб. дгоЬІе, болг. [граба] «вила для 
сіна й соломи», [грабли] «гребінь для че¬ 
сання вовни», схв. грабле «граблі», 
слн. §гаЬ1)е; —псл. *§гаЬ1]§ (пд.-слов.), 
*£гаЬ1іе (пн.-слов.), пов’язане з §гаЬііі 
«згрібати», пор. укр. [грабати]; — спо¬ 
ріднене з лит. §геЬ1уз «граблі», лтс. §геЬ- 
Ііз, дІсл. £ге! (<*£гаЬіа-) «тс.», нім. 
(швейцарське) [§геЬе! (§гііЬе1)] «моти¬ 
ка»; непереконлива реконструкція псл. 
*§гаЬ)§: *£гаЬ]е (Вегп. І 344; ЗССЯ, 
7, 97—98), оскільки балтійські пара¬ 
лелі вказують на наявність суфікса 
-1-, характерного для назв знарядь; 
польська, чеська і лужицькі форми без 
-1- пояснюються аналогійними вирів¬ 
нюваннями.— Шанский ЗСРЯ І 4, 153— 
154; Фасмер І 450; Вїатузкі І 334; МасЬек 
Е5ЛС 182; 8еЬизІег-8е\ус 339; БЕР І 269; 
Вегіа] Е55Л І 167.— Див. ще грабати. 

Іграбулецьі «вогонь з трісок у гон¬ 
чарній печі» Ж; — неясне; можливо, 
походить від свн. *§гиоЬе1юІ2 «пічні 
дрова», утвореного з §гиоЬе «яма, піч» 
і ЬоІ2 «дерево»; ґраб- замість сподівано¬ 
го і'руб-, очевидно, відбиває якусь діа¬ 
лектну німецьку форму,— пор. нвн. Ога- 
Ьеп «рів, канава», а також п. §гиЬа, 
[§гаЬа] «отвір печі, челюсті»; в україн¬ 
ські говірки слово мало прийти через 
польське посередництво, про що гово¬ 
рить характерна для польської мови пе¬ 
редача нім. НоІ2 (пор. нім. Нешт-Ьоіг— 
п. Ьат-иіес «гальмо»).— 5\У' І 916.— 
Пор. гаму ледь, груба. 

гравій; — р. болг. гравий, бр. гра¬ 
вій; — через російську мову запозиче¬ 
но з французької; фр. §гауіег «гравій, 
пісок» походить від гал. *§гача «пісок», 
відбитого в фр. §геуе «рівний, піщаний 
берег».— СІС 181; Шанский ЗСРЯ І 4, 
154; ССРЛЯ 3, 351; РЧДБЕ 164; Оаигаї 
373—374; ВІосЬ І 347. 

гравілат (бот.) «підлісник, Оеигп иг- 
Ьапит Ь.» 1 градзилат] «тс.» Мак; — р. 
гравилат; — запозичення з Італійської 
або новолатинської мови; іт. §агіоїі- 
Іаіа «гравілат» або пізньолат. сагуорЬуІ- 
Іаіа «тс.» походить від лат. сагуоркуііиш, 
що зводиться до гр. яаробфіЛАоу «гвоз¬ 

дика» (букв, «горіховий'лист»), склад¬ 
ного слова, утвореного з основ іменни¬ 
ків хароот «горіх», етимологічно не¬ 
ясного, і фбМоу «лист», спорідненого 
з лат. їоііит «тс.».— Фасмер І 450; 
Жзк І 794—795; Воізас^ 1041.— Див. 
ще фоліант. 

гравірувати, гравіювати, граверний, 
гравірувальний, гравер, граверство, гра¬ 
віровка, гравірувальник, гравіювальник, 
гравюра; — р. гравировать, бр. граві- 
раваць, п. £гатуего\Уас, §га\Уіго^ас, £га- 
\уо\уас, ч. §гауег, §гауига, розм. £га- 
уїгочаіі, слц. §гауігоуа1’, вл. §га\уег, 
§га\уцга, болг. гравйрам «гравірую», м. 
гравйра «гравірує», схв.гравйрати, слн. 
£гауїга(і;— запозичення з німецької мо¬ 
ви; нім. §гауіегеп «гравірувати» відбиває 
фр. §гауег «тс.», що .походить, очевидно, 
від гол. §гауеп «рити, копати», спорід¬ 
неного з псл. *£геЬіі, укр. гребти; 
менш вірогідне припущення про запози¬ 
чення слова з франсійського діалекту 
франкської мови, поширеної у середньо¬ 
вічній Франції (Ьаигаі 373).— СІС 181; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 154; Фасмер І 
450, 454—455; К1и§е—Міігка 266. 

гравітація «загальне тяжіння, вза¬ 
ємне притягання тіл», гравітаційний; — 
р. болг. гравитация, бр. гравітацьія, 
п. §га\уііас)а, ч. §гауі(асе, слц. §гауі- 
Іасіа, м. схв. гравитацща, слн. £гауі- 
іас^а; —- запозичення з новолатин¬ 
ської мови; нлат. §гауіШіо, яке запро¬ 
вадив І. Ньютон (1642—1727), є похід¬ 
ним від нлат. §гауііаге «тяжіти», що та¬ 
кож утворив Ньютон від лат. §гауі!аз 
«вага», похідного від §гауіз «важкий», 
спорідненого з дінд. §игйЬ «важкий; 
важливий, шановний», гр. «важ¬ 
кий», гот. *кайгиз, лтс. £гиІз «тс.».— 
СІС 181; Юеіп 677; Таїсіє—Ноїш. І 
620—621.— Див. ще барій. 

{ґраґар1 «сволок» Ж, [ґрагарь ДзАтл 
II, грегарь, драгарь, дрсіґальтж, тра- 
ґар 01 «тс.», ст. драгарь (1627); — п. 
(1га§аг2] «тс.»; — очевидно, походить 
від нвн. (Кга£еп)іга£ег «консольна бал¬ 
ка», складного слова, утвореного з ос¬ 
нов іменників свн. кга§е «шия; потили¬ 
ця; комір» (нвн. Кга^еп «тс.»), спорід¬ 
неного з лит. £игк1уз «воло; горло», 
псл. *§’ї(11о, укр. горло, і свн. іга§ег 
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«носій» (нвн. Тга§ег «тс.»), похідного від 
1ха§еп «носити», двн. Іга^ап «тс.», спо¬ 
рідненого з дангл. 8га§ап «тягти», англ. 
с!га\\г, дісл. дга^а «тс.», гот. §ас1га§ап 
«тягти (сюди)»; у діалекті бойків слово 
з’явилось через посередництво польської 
мови.— Оньшікевич Исслед. п. яз. 241; 
К1и§е—Міігка 398, 786.— Див. ще 
горло. 

[ґраґати] «крякати» (про качок, жаб) 
ВеУг; — звуконаслідувальне утворен¬ 
ня, паралельне до крякати (пор.). 

град1, [гряд], градина, [градівка] 
«круглий камінь завбільшки із звичай¬ 
ну градину» Ж, [градівнйк] «знахар, що 
керує градом», [градовйна] «градина» Ж, 
[градовйця] «градова хмара» Ж; — р. 
болг. бр. м. град, др. граді,, п. нл. 
£гасі, ч. мор. [ЬгаоГ], ст. Ьгасі, слц. Ьгасі, 
полаб. §гос1, схв. град, слн. §гас1, стел, 
градг;—псл. дгасіь; —споріднене, мож¬ 
ливо, з лит. ^гйосіаз «замерзлі брили 
землі; льодова кора на снігу» (інакше 
Ргаепкеї 173), вірм. кагкиї «град» (з 
метатезою Із редуплікованого *§а-§го- 
сіо-), лат. §гапсІо, -ІпІз «тс.» (з іншим сту¬ 
пенем вокалізму й інфіксом); іє. *§го- 
сіоз; сюди не належить дінд. ЬгасійпіЬ 
«град» (інакше МасЬек Е5ЛС 182) і гр. 
%ак<хІ,а. «тс.».— Критенко Вступ 517; 
Фасмер І 450; 81а\узкі І 336; БЕР І 271; 
5кок І 604; Ве2Іа] Е88Л І 168; ЗССЯ 
/, 101; Вегп. І 344; Вй§а Аізї. Ьіисі. 
25; Тгаиїтапп 99; Рокоту 406. 

град2 (арх. поет.) «місто; огорожа». 
ограда «огорожа», оградка; — р. граду 
др. граді,; — запозичення з старосло¬ 
в’янської мови; стел, (цсл.) граді, «тс.» 
є прямим відповідником до др. городі>, 
укр. город.— Фасмер І 450.— Див. ще 
город. 

градація «поступовість»; — р. болг. 
градация, бр. градацьія, п. §га6ас]’а, 
ч. §га0асе, слц. §гасіасіа, м. схв. града- 
цща, слн. §гас!асі]а; — запозичене, оче¬ 
видно, через російське і через польське 
посередництво з латинської мови; лат. 
§гасШіо «поступовість, посилення» є по¬ 
хідним від §гас1и$ «ступінь».—СІС 182; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 155; НоІиЬ—Ьуег 
182; Кораіігїзкі 367—368.— Див. ще 
градус. 

[градина! «город на полі Пі, Мо; 
город на дністровських плавнях Дз; 
кінець поселення Пі»; — запозичення з 
молдавської мови; молд. грздйнз «сад, 
город» (рум. §гй(1їпа «тс.») походить від 
болг. градина «тс.», похідного від болг. 
ст. граді, «сад», спорідненого з укр. 
город «місто», город. — Див. ще город» 

градирня «споруда для повітряного 
охолодження води; споруда для добу¬ 
вання солі з розчинів шляхом випаро¬ 
вування води», [граділня] «тс.», градиру¬ 
вати «випаровувати солону воду для 
одержання солі»; —р. болг. градирня, 
бр. градзірня, п. §га6іегпіа, ч. £гагіоу- 
па, слц. §гасіоупа, вл. §гас1его\УПІа; — 
запозичення з російської або польської 
мови, в яких походить від нім. £гас1їегеп 
«збагачувати соляний розчин», утворе¬ 
ного від слат. §га6аге «підносити на ви¬ 
щий ступінь», що є похідним від §га(1и5 
«ступінь».— СІС 182; Шанский ЗСРЯ 
І 4, 155; ССРЛЯ 3, 354; 81. \ууг. оЬсусії 
257.— Див. ще градус. 

градїль — див. грядїль. 

[градкй] «огорожа навкруги церк¬ 
ви»; — очевидно, зменшена форма від 
цсл. град її «стіна, огорожа», споріднено¬ 
го з укр. город «місто» (див.). 

градус, градусник, градуювати, ст. 
градус (XVII ст.), градусі, (XVIII ст.);— 
р. бр. болг. м. градус, п. ч. слц. §га<1и5, 
схв. грйд, слн. §га<1; — запозичення з 
латинської мови; лат. ^гайиз «крок, сту¬ 
пінь», пов’язане з §гасііог «ступаю», 
споріднене з ав. аітущзгосГтаЬі «почи¬ 
наємо», лит. §гїс1уіі «ходити, блукати, 
подорожувати», стел, гржсти «іти», р. 
грястй «тс.», іє. *§1ігесШ- «крокувати» 
(Інакше Ргаепкеї 171).— СІС 182; Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 4, 156; Фасмер І 451, 467; 
БЕР І 271, 277—278; Зкок І 602; Таїсіє— 
Ноїгп. І 615. 

[ґражда] «клітка; повітка, клуня» 
Ж, І гражда) «високий- дощаний паркан 
з дахом» Я, [гражда] «садиба», [і'режда] 
«велика будівля» Ж; — запозичення з 
молдавської і румунської мов; молд. 
гражд «хлів, стайня», рум. §га)сі «тс.», 
[§гаісШ] «квадратний дім із двором все¬ 
редині» ^іпсепг 12) походять від болг. 
ст. граждь «стайня», спорідненого з укр. 
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горожа, п. §го(1га «перегорода для стри¬ 
мування води в річці», ч. Игаг, слц. 
Ьгасіга «тс.», вл. Ьгасіг «хлів», гот. §агс!а 
«загорода, загін», дангл. §еагсі «паркан, 
двір», лит. §агс1а5 «пліт, загорода».— 
СДЕЛМ 89; БІЖМ 344; БЕР 1 270— 
271.— Див. ще город. 

гражданка (шрифт); — п. ^гагсіапка, 
ч. £гаіс1апка «тс.»; — запозичення з ро¬ 
сійської мови; р. гражданка є результа¬ 
том скорочення виразу гражданский 
шрифт як назви шрифту, що був ство¬ 
рений за Петра І шляхом видозміни 
церковнослов ’ я не ького; пр икметник 
гражданский «світський, не належний 
до духівництва чи до війська» у росій¬ 
ській мові є церковнослов’янізмом, по¬ 
хідним від стел, граждймиит, «городя¬ 
нин», утвореного від град-ь «місто».— 
Ушаков І 618; Кораііпзкі 372; НоІиЬ— 
Буег 183.— Див. ще город. 

ігразаі «вила до гною» Ж; — неясне; 
можливо, пов’язане з Ізґраса] «сапа». 

(гразлої «гроно» Ж, [гразлйна] (бот.) 
«пухирник, $аг£а55шп Ьассіїегит» Ж, 
ігразлик] (зоол.) «м’ясисте морське де¬ 
рево, молюск, Воігуїіиз» Ж, Ігра- 
злйнок] (зоол.) «вид інфузорій, ііуєі- 
1а» Ж; — очевидно, залишок давнього 
*£гагс1ь1о «гроно», фонетичного варіанта 
основи *£го2бь1о (<*§гагс1-) «тс.» з по¬ 
довженням кореневого голосного.— 
Див. що грозло, грозно, гроно.— Пор. 
грань1 

грайворон — див. гайворон. 
грак1 «гайворон, Сопшз Іги§І1е£Ш 

Б.», граченя, грачиха, грачиний, [грак- 
нути] «крикнути, гаркнути» Я; — р. 
[грак], грач, гракать «кричати вороном», 
бр. грак, др. гракати, грачу «каркати», 
п. [§гак], нл. §гакаі «каркати, свари¬ 
тися», болг. грача «каркаю, гаркаю», 
гракам «тс.», м. грак «каркання; грак», 
схв. гракати «каркати, кричати», грак- 
тати «тс.», гр&к «каркання», грака а.тс.», 
слн. §гакаіі «каркати»; — псл. §гакаіі 
«каркати», пов’язане з £гаіаіі «тс.; смія¬ 
тися»; — споріднене з лат. §гасі11аге 
«кудкудакати», §гаси1и5 «галка», ірл. 
§гас «каркання», двн. кга^ііоп «базі¬ 
кати», лит. £го1і «каркати», §гіоіі, двн. 
кга)ап «тс.»; іє. *§ге-/§га- (*§ег-) зву¬ 
конаслідувального походження.— Шан- 
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ский ЗСРЯ 1 4, 156, 165; Фасмер І 451, 
453; БЕР І 272; Младенов 108; 5кок І 
605—606; ВегІаІ Е85Л І 169; ЗССЯ 7, 
102—103; Вегп. І 344; КІн§е—МИгка 
398; Шаісіе—НоГш. І 615; Рокоту383— 
385.— Пор. журавель. 

грак2 — див. гряк. 
Ігракувати] «герцювати, брати участь 

у герці, сутичці» Ж, ст. [граковати] 
«гарцювати» Пі; — неясне; можливо, 
результат видозміни ст. ґрасовати «гра¬ 
бувати, плюндрувати».— Див. ще гра¬ 
сувати. 

Ігралії «вила до гною» Я, Ж; — задо¬ 
вільного пояснення не має; зіставлялося 
зч. ст. Ьгаїе «спис» (МікІ. ЕАУ 76), яке 
тепер разом з п. §ге1е (кгеїе) «палки для 
гри» виводиться від свн. §га11е (§ге11е) 
«вила, спис», звідки походить і уг. £Є- 
геїу «спис» (МасЬек Е5ЛС 182; пор. Ко- 
билянський Мовозн. 1976/6, 32); з дру¬ 
гого боку, виводилось від п. [§гаЬ1е] 
«граблі» (Вегп. І 344—345). 

грам; — р. грамм, бр. болг. м. грам, 
п. ч. слц. вл. нл. слн. §гат, схв. грам; — 
запозичене через посередництво фран¬ 
цузької (фр. §гатте) або німецької 
мови (нім. Огатт) з пізньолатинської; 
лат. §гатта «невелика вага, унції» 
походить від гр. урарра «письмо, лі¬ 
тера, графічний знак; 1/24 унції», пов’я¬ 
заного з ^рафю «пишу».— СІС 182; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 157; Фасмер 1 451; 
БЕР І 272; НоІиЬ—Буег 182; Ваигаі 
371—372; Кїи§е—Міігка 266; Кіеіп 673; 
РгІ5к І 324—326; ВоІзасц 155.— Див. 
ще графіка. 

граматика, граматик «граматист», 
[граматикар] «тс.» Ж, граматист, гра¬ 
матичний, ст. грамматика (XV ст.), 
граматика (XVII ст.), граматика 
(XVIII ст.), граматика, ґрамматика 
(XVI ст.); — р. грамматика, бр. грама¬ 
тика, др. граматикия, граматикии, 
граматика, п. ^гагпаіука, ч. слц. §га- 
таїіка, болг. м. граматика, схв. гра¬ 
матика, слн. ^гатаїіка, стел. гр<шйти- 
кига; — запозичено з латинської мови, 
можливо, через польське посередництво; 
лат. §гатша1іса «мовознавство, філоло¬ 
гія» походить від гр. траррстю) 
(тєкгг]) «граматичне (мистецтво), учен- 



граматка гранат 

ня про письмо і читання, граматика», 
в якому слово чрарратіхт) є формою 
жін. р. одн. від прикметника трарра- 
тіио^«пов’язаний з читанням і письмом», 
похідного від траррсс «літера», пов’яза¬ 
ного з 'урафш «пишу»; давньоруські і 
старослов’янські форми походять без¬ 
посередньо з грецької мови.— СІС 182; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 157; Фасмер І 451; 
Вгйскпег 155; Кіеіп 674.—Див. ще 
графіка. 

граматка (заст.) «буквар»; — резуль¬ 
тат видозміни форми граматика, мож¬ 
ливо, під впливом [граматка] «записна 
або поминальна книжка», похідного від 
[грамата] «грамота, запис».— Див. ще 
граматика, грамота. 

[грамозд] «безладдя, безглуздя» Я, 
[грамуз] «різні старі речі, сміття, безпо- 
рядок, безладдя» Ва, [грамузджа] «хмиз», 
[грамузом] «усе разом, оптом» Ва;— р. 
грбмдзд «купа непридатних речей», болг. 
[грамуда] «брила, велика грудка землі», 
слн. §гато2 (£гатог) «щебінь, гравій»;— 
очевидно, похідне утворення від тієї 
самої основи *§гот- (*§гат-), що й псл. 
§готас1а, ^гатасіа, укр. громада; — най¬ 
ближче споріднене з лит. §гатбгх1аі 
«дрантя, лахміття», §гаше2с1аі, §гете2с1аі 
«тс.»; форми грамуз, грамузом є резуль¬ 
татом контамінації з гамуз «залишки 
листя, огудини на городі», гамузом «гур¬ 
том, усе разом».— Фасмер І 461; Ргаеп- 
кеі 162—163.— Див. ще громада, гро- 
моздйти. 

грамота, [грамата] «грамота» Ж. їгра¬ 
матка] «поминальна книжка; кишень¬ 
кова книжка Ж», грамотій, [грамотка] 
«лист», [грамдтник] «архіваріус» Ж, 
[грамот/дк(а)] «великий грамотій» Я, 
[грамотяка] «тс.» Я, [грамітнйй], гра¬ 
мотний, безграмотний, ст. грамота «пи¬ 
семність; лист; акт; урядовий лист» 
(XV ст.); — р. болг. м. грамота, бр. 
грамата, др. грамота, п. §гашоіа, Гга- 
шоіа] «грамота; збірка поганих віршів», 
ч. ^гатоіпозі «грамота», слц. §гатоі- 
по$Г «тс.», стел, грамота, грамата; — 
через старослов’янську мову запозичено 
з грецької; гр. ^раррата «письмена; за¬ 
пис; документи; писемність; грамота» 
є формою множини від іменника трарра 
«літера», пов’язаного з дієсловом урацно 

«пишу».— Шанский ЗСРЯ І 4, 158; Фас¬ 
мер І 451; Вегп. І 345.— Див. ще гра¬ 
фіка.— Пор. грам, граматика, графіт. 

[грамотйка] «товчений часник з сіллю 
і водою» Ж; — п. §гашаіука «юшка з 
води, пива або вина і тертого хліба», 
§гашаіка, [§атгаіка] «тс.», ч. [§гатаіі- 
каї «хлібна юшка», [кгашаіука] «вид 
юшки», слц. §гатаііка «горілка»; — оче¬ 
видно, до західноукраїнських діалектів 
запозичено з польських або чеських діа¬ 
лектів; може бути споріднене з п. [§гат- 
ка] «густа каша з борошна; в’язке бо¬ 
лото», що пов’язується з §гат- «напиха¬ 
ти» (Зіам^зкі І 337—338); за іншими при¬ 
пущеннями, це жартівлива назва, по¬ 
в’язана з граматикою (Кагїошісг 5\\Ю 
189; Вшскпег 155; МасЬек ЕЗЛЙ 151), 
або запозичення з грецької мови ($\\ї І 
898), у якій храратют «суміш» походить 
від храра «тс.; розведене водою вино», 
пов’язаного з дієсловом хєраттпрл «змі¬ 
шую». 

грамофон; —р. граммофдн, бр. гра¬ 
мофон, п. ч. §гатоіоп, слц. слн. §га- 
тоїоп, болг. м. грамофон, схв. грамо¬ 
фон; — запозичення з німецької мови; 
нім. ОгатторЬбп утворено з основ 
грецьких іменників ^рарра «літера, 
запис, письмо» і фол?!? «звук, голос».— 
Шанский ЗСРЯ І 4, 157—158; Кора- 
Ііпякі 369; НоІиЬ—Ьуег 182.— Див. ще 
грамота, графіка, фон2. 

[ґрамузляти] «писати карлючка¬ 
ми»;— афективно-експресивне утворен¬ 
ня, можливо, якоюсь мірою пов’язане з 
грамуз «безладдя».— Пор. грамозд. 

гран «аптекарська одиниця ваги 
(0,062 г)»; — р. бр. болг. гран, п. ч. слц. 
§гап; — запозичене, очевидно, через по¬ 
середництво німецької мови (нім. Огап) 
з латинської; слат. §гапиз «гран», по¬ 
в’язане з лат. §гапит «зерно, крупинка», 
спорідненим з дірл. £гап «зернятко», 
ЛИТ. 2ЇГПІ5 «горох», ПСЛ. *2ЬГпО, укр. 
зйрно.— СІС 182; Шанский ЗСРЯ І 4, 
158; Фасмер І 451; МасЬек ЕЗЛС 151 ї- 
НоІиЬ—Ьуег 182; КІи§е—Міігка 267; 
ЛЛ/а1сіе—Ноїт. І 618.— Див. ще зерно, 

грана — див. грань2, 
гранат «плодова рослина, Рипіса §га- 

паіит Ь., зернистий плід цієї рослини; 
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граната граніт 

напівдорогоцінне каміння», граната 
«тс.», Іґранат] «тс., темно-синій колір» 
Ж, [гранатки] «намисто» ДзАтл її, гра¬ 
натник «гранатове дерево, Рипіса І..», 
гранатові (бот.), гранатовий (про плід, 
мінерал, темно-синій колір), гранатний 
(про плід, мінерал), ст. ґранат «міне¬ 
рал» (XVII ст.), гранат (XVIII ст.); — 
р. бр. гранат «плід; мінерал», п. §гапаі 
«гранатове дерево; синій колір; мінерал», 
ч. слц. §гапа( «мінерал», §гапа!оуе іаЬ- 
Іко, болг. гранат «мінерал», схв. гранйт 
«плід; мінерал»; — запозичене, мабуть, 
через посередництво німецької мови (нім. 
Огапаїарїеі «гранатове яблуко», свн. 
£гапаІ «тс.») з латинської мови; лат. (та- 
Іит) §гапаІит «гранат» (букв, «яблуко 
зернисте») є похідним від §гапшп «зер¬ 
но»; латинська назва мінералу (§гапаіит, 
букв, «зернистий») зумовлена тим, що 
цей мінерал трапляється в вигляді чер¬ 
воних зерен.— СІС 182—183; Шанский 
ЗСРЯ І 4, 159; Фасмер І 452; НаШ- 
ЇУогШ 17; Зіа^зкі І 338—339; МасЬек 
Е5ЛС 151; НоІиЬ—Ьуег 182; К1и§е— 
Міігка 267; Оаигаі 374.— Див. ще гран, 
зерно. 

граната «розривний снаряд», [гра¬ 
натІ «тс.» Ж, гранатник, ст. граната, 
граната «розривний снаряд» (XVIII ст.), 
граната «тс.» (XVII ст.); — р. бр. болг. 
м. схв. граната, п. §гапа1, £гапаіа, ч. 
слц. §гапа1, вл. нл. §гапаіа, слн. §га- 
паіа; — запозичення з німецької або 
італійської мови; нім. Огапаіе походить 
від іт. §гапаіа, утвореного на основі 
назви плоду ^гапаіа «гранат» за подіб¬ 
ністю форми і структури.— СІС 182; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 159; Фасмер І 452; 
Преобр. І 154; ЗІашвкі І 338—339; 
НоІиЬ—Ьуег 183; К1и§е—Міігка 267.— 
Див. ще гранат. 

грандіозний; — р. грандиозньїй, бр. 
грандьївзньї, ч. ^гапбіозпї, слц. §гапс!і6г- 
пу, болг. м. грандибзен, схв. грандид- 
зан, слн. §гапс1і6геп;—запозичення з 
німецької або французької мови; нім. 
§гапбі6з, фр. §гапс1іо5Є походять від іт. 
§гапс1іо5о «розкішний, грандіозний», 
утвореного від лат. §гапсііз «великий», 
спорідненого з гр. Ррєубод «гордий», 
псл. §г§сіь «груди», укр. груди.— СІС 

183; Шанский ЗСРЯ І 4, 160; Фасмер І 
452; НоІиЬ—Ьуег 183; К1и§е—Міігка 
267; ВІосЬ 344; \Уа1сіе—Ноіпз. І 617— 
618. 

границя1 «кордон», [грянйця] «тс.», 
[гранйчник] «мешканець прикордонної 
території» Ж, гранйчний, [грянйчний, 
грянйшний1, гранйчити «межувати; сва¬ 
ритися, сперечатися» Ж, Ігрянйчити] 
«гніватися, лютувати» Я, [грянйчитися] 
«розмежовуватися», відгранйчити, за- 
гранйця, [загранйчити] «визначити ме¬ 
жу», [огрянйчити] Ж, Іобгранйчувати] 
Ж, погранйччя, пригранйччя, [розгранйчеІ 
«розмежування» Ж, [узгрянйччя] «місце 
вздовж кордону», [узгрянйшник] «той, 
хто живе біля кордону», [узграничанин1 
«тс.» Ж; — р. гранйца, бр. граніца, др. 
граница, п. нл. §гапіса, ч. Ьгапісе, слц. 
вл. Ьгапіса, болг. м. граница, схв. гра¬ 
ница, слн. §гапіса, стел, граница; —псл. 
^гапіса, похідне від §гапь (§гапа) «грань, 
край».— Шанский ЗСРЯ І 4, 160; Фас¬ 
мер—Трубачев І 452; Зіау/вкі І 339—340; 
НоІиЬ—Кор. 132; БЕР І 274; Мозгушкі 
ЛР 36/2, 109—111; ЗССЯ 7, 106—107; 
Вегп. І 346.— Див. ще грань. 

границя2 — див. грань3. 
[граничері «прикордонник» Мо; — 

очевидно, запозичення з молдавської мо¬ 
ви; молд. грзничер (рум. §гйпісег) «тс.» 
вважається східнороманським суфік¬ 
сальним утворенням від молд. граница 
(рум. §гапііа) «границя», запозиченого з 
південнослов’янських мов (БІЖМ 345), 
але може бути й безпосереднім запози¬ 
ченням з південнослов’янських мов (пор. 
болг. граничар «прикордонник», схв. 
граничйр, слн. §гапісаг «тс.», похідні 
від граница, §гапіса, споріднених з укр. 
гранйця).— Див. ще границя. 

граніт, гранітник «робітник, що обті¬ 
сує і полірує граніт»; — р. болг. м. 
гранйт, бр. граніт, п. ч. слп. §гапіі, 
схв. гранйт, слн. §гапіі; — запозичено 
через посередництво німецької або фран¬ 
цузької мови (нім. Сгапїі, фр. §гапіі) з 
італійської; Іт. §гапііо «граніт; зернис¬ 
тий» утворене від §гапо «зерно», яке по¬ 
ходить від лат. §гапигп «тс.».— СІС 
183; Шанский ЗСРЯ І 4, 160; Фасмер І 
452; НоІиЬ—Ьуег 183; Оаигаі 372.— 
Див. ще гран, зерно. 
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[гранка1] «чашечка, в якій сидить го¬ 
ріх», [гранок] «гілка, сук» Ж; — р. 
[гранка] «горіхи, що зрослися докупи», 
ч. заст. [Ьгап] «гілка», вл. Ьгап «гроно, 
вусики (у рослин)», Ьгапка «виноград», 
нл. §гап, §гапка, «тс.», болг. [грана] 
«гілка», гранка «тс.; жмут ниток», м. 
гранка «гілка», схв. грана, «гілка, чере¬ 
шок», слн. §гапа «тс.»; — очевидно, псл. 
§гапа, §гапь; — пов’язується з гроно, 
грозно, як форма з іншим ступенем чер¬ 
гування в корені (з подовженим о); 
зіставляється (МасЬек Е5ЛС 182) з двн. 
§га^ «паросток»; ототожнюється також 
(Зкок І 608) з псл. §гапь «край, межа».— 
НоІиЬ—Кор. 132; БЕР І 273, 285; Вег- 
1а] Е55Л І 170; ЗССЯ 7, 104—106; Вегп. 
І 346.— Див. ще грозно, гроно. 

гранка2 — див. грань1. 
[гранувати] «волочити, боронувати 

землю» Мо; — очевидно, пов’язане з 
грань «ребро, кант», [грана] «тс.».— Див. 
ще грань1. 

гранула «зерниста частка речовини», 
гранулятор «пристрій для внесення в 
грунт гранул», грануляція «надання ре¬ 
човині форми гранул; сполучна тканина, 
що має зернистий вигляд; зернистість 
м’якоті плодів», гранулювати «надавати 
(речовині) форми гранул»; — р. бр. болг. 
гранула, п. £гапи1ас]а, ч. слц. ^гапиіа, 
схв. гранулацща, слн. §гапи1а; — за¬ 
позичено, очевидно, з німецької мови; 
нім. Сгапиішп (мн. Огапиіа) «гранула», 
Огапиіаііоп «грануляція», §гапиНегеп 
«гранулювати» зводяться (можливо, че¬ 
рез французьке посередництво — фр. 
§гали1е, §гапи1аііоп, §гапи1ег) до лат. 
§гапи1ит «зернятко», похідного від %га- 
пит «зерно».— СІС 183; Шанский ЗСРЯ 
І 4, 161; Кораііпзкі 371; НоІиЬ—Ьуег 
183; РгетсІч/бгіегЬисЬ 222; ВІосЬ 345; 
Баигаї 372.— Див. ще гран, зерно. 

[гранушкйі «сорт великих твердих 
груш» Ж; — очевидно, похідне від грань 
«ребро, край»; назва могла бути дана за 
ознакою гранчастої поверхні (пор. гра- 
нівкй «гранчасті яблука» ВеНЗн).— Див. 
ще грань1. 

[гранчйти] «підсмажувати» (хліб); — 
очевидно, результат контамінації форм 
[грінчйти] «тс.» і грань «розжаоене ву¬ 
гілля».— Див. ще грань2, грінка1. 

грань1 «лінія поділу, межа; ребро, 
сторона площини», [грянь] «грань» Я, 
[грана] «ребро, край, грань; кант» ж! 
гранйльник, гранувальник, гранувальня 
«гранувальна майстерня», гранка «час¬ 
тина друкарського набору; грань, боко¬ 
ва площина многогранника; ячмінь дво¬ 
рядний», [грант] «грань, межа» Я, [гра- 
нуиіка] «глиняна форма для тіста» Я, 
[гранчак] «шести- або чотирирядний яч¬ 
мінь» Ж, [граня] «рубіж, межа» Пі, [гра- 
няк] «призма», [гранйстий] «гранчастий» 
Ж, [гранковатий ВеУг, гран кувати й ], 
гранчастий, гранувальний, гранястий, 
[грянчастий], гранйти, [гранкувати] «ро¬ 
бити грані», гранувати «тс.», безгранний, 
огранка «грані, нанесені на камінь або 
скло; нанесення граней», обгранкбвува- 
ти, [одгрань] «розмежування» Ж, [при- 
гранчак] «пірамідальна галька», [роз- 
гране] «межова лінія» Ж, [розграньї 
«пропуск, порожнє місце» Ж; — р.'бр. 
грань, др. грань «кут, зарубка на дере¬ 
ві», п. §гай «кут, грань», ч. Ьгапа «реб¬ 
ро, край», слц. Ьгапа «ребро, кант», 
вл. Ьгап «ребро, край», нл. §гап «тс.», 
болг. заст. грана «площина кристала», 
схв. грана «верхня площина»; — псл. 
§гапь; — споріднене з двн. £гапа «ву¬ 
сики (у рослин)», нвн. Огаппе «остюк ко¬ 
лоска», шв. £гап «ялинка», ірл. §гепс! 
«борода», алб. [кгапе] «жало»; іє. *§Ьег-, 
*§Ьгє-: *§Ьго- : *§Ьгз- «виступати, ви¬ 
стромлятися, гостро закінчуватися».—■ 
Шанский ЗСРЯ І 4, 162; Фасмер І 452; 
Меркулова Зтимология 1963, 80; Пре- 
обр. І 155; Зїалузкі І 340; МасЬек Е5.ІС 
183; ЗсЬизІег-Зелус 340; БЕР І 273—274; 
Зкок І 608; ЗССЯ 7, 104—106; Вегп. І 
346; Регззоп Веііг. 927; Рокогпу 440. 

грань2 «розжарене вугілля, жар», 
[грана, граняк] «тс.»; — ч. Ьгапісе «ба¬ 
гаття», слц. Ьгапіса «тс.», схв. гранути 
«засвітити» (про сонце), слн. §гапе(і 
«світити»; — очевидно, пов’язане з тією 
самою основою псл. §г-, що й гріти; 
виведення чеської і словацької форм 
від гіпотетичного *§гасйа (МасЬек ЕЗЛС 
182—183) залишається сумнівним.— 
Меркулова Зтимология 1963, 80; 
ЗССЯ 7, 118; Мозгупзкі ЛР36/2, Ш.— 
Див. ще гріти* 
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[грань*] (бот.) «ісландська цетрарія, 
Сеігагіа ізіапсііса (Б.) Аск.; стикта, 
Зіісіа ЗскгеЬ.», [гранйця] «ісландська 
цетрарія»;— очевидно, пов’язане з [гран¬ 
ка] «чашечка, в якій сидить горіх», [гра¬ 
нок] «гілка, сук», гроно «китиця пло¬ 
дів».— Див. ще гранка2, гроно. 

Іграпа] «борона» ВеУг, [ґрапа] «при¬ 
мітивна борона» Мо, ВеУг, [драпа] «тс.» 
тж, [ґрапати] «волочити» ВеУг, ДзАтл 
І; — очевидно, запозичення з румун¬ 
ської і молдавської мов; рум. §гарй 
«борона», молд. грапз «тс.» запозичено, 
мабуть, через посередництво болгар¬ 
ської мови (болг. грапа «тс.») з італій¬ 
ської; іт. £гарра «гак, скоба» походить 
від двн. кгірїо «гак, гачок»; рум. §гарй 
вважається також стародавнім місцевим 
словом (КозеШ ІБК 1180, 114) або виво¬ 
диться від алб. §гер «гачок» (БІЖМ 
344).— Дзендзелівський НЗ УжДУ 37, 
48; БЕР І 274; УгаЬіе Ротапозіауіса 
14, 146; СДЕЛМ 89; КІи£е—Міігка 
400. — Пор. гремпля, крамплі. 

[ґраса] «сапа; знаряддя для прополю¬ 
вання міжрядь, розпашник», [граса, гара- 
салка] «тс.» Дз, [грасовка] «обробіток про¬ 
сапних культур трасами» Дз, Мо, [гра- 
ца] «сапа» Л, [ґрасувати] «розчищати 
доріжки; плужити, прополювати між¬ 
ряддя Мо, Дз», [грасувати] «плужити», 
[гарасувати] «тс.»Дз, [працювати] «роз¬ 
чищати доріжки»; — р. [граца] «кігті 
для очищення грядок від бур’янів»; — 
запозичення з польської мови; п. §газа 
«мотика, скребачка», [кгаскі] «гребінь 
для чесання льону», як і ч. кгасе «сап¬ 
ка», кгаїсе, [§гасе], слц. §гаса «тс.», 
походить від свн. кгаїге «скребачка», 
пов’язаного з дієсловом кгаігеп «скреб¬ 
ти, дряпати», спорідненим з шв. кгаїїа 
«тс.», дісл. кгоіа «гравірувати», алб. £Є- 
гиагі, кгиап «скребу».—Дзендзелівський 
51. зі. 10/1—2, 63; Шелудько 28; 5їа\сз- 

кі 1335; Вгйскпег 155; Маскек Е5.ІС 288; 
К1и§е—Міігка 401.. 

грасирувати «вимовляти звук р на 
французький лад»;— р. грассйровать, бр. 
грасіраваць, п. §газеіо\уас, болг. грасй- 
рам’,-— через російську мову запозичено 
з французької; фр. §газ$еуег «гаркавити» 

•виводиться від £га5 «жирний; густий» 

(пор. ауоіг ип рагіег §газ, иле Іап^ие §газзе 
«мати важкий язик»), яке походить від 
лат. сгаззиз «товстий; густий; жирний», 
можливо, спорідненого з дінд. кгізпак «ці¬ 
лий», псл. *сьгзіу,ь «твердий, міцний», укр. 
черствий.— СІС 183; Шанский ЗСРЯ І 
4, 162; ССРЛЯ 3, 373; Кораііпзкі 371; 
Баигаї 372; Таїсіє—Ноїт. І 285.— Пор. 
черствий. 

[грасувати] «витоптувати (копитами 
землю)», ґрасувати «тс.; місити (землю) 
Ме; лютувати, спустошувати (про епі¬ 
демію); бешкетувати Ж», [грасовати] 
«носитися вночі (про духів)» Бі, [ґраса] 
«яма для місіння глини; заміс глини» 
Мо, ст. ґрасовати, ґрассовати «грабува¬ 
ти, плюндрувати» (XVII ст.); — запози¬ 
чення з польської мови; п. §газошас «по¬ 
ширюватися (про хвороби); вештатися 
(з метою грабежу)» походить від лат. 
§газзагі «нападати; лютувати; вешта¬ 
тися», пов’язаного з ^гайиз «крок».— 
Дзендзелівський 51. зі. 10/1—2, 63; 
Зїажзкі І 341.— Див. ще градус. 

[ґрата] «прут залізної решітки; кар¬ 
та (на тканині)», грата «тс.», ґрати «за¬ 
лізна решітка», грати, [ґратки Ж, 
грать Бі, драти Пі, крата] «тс.», 
[ґратка] «огорожа зі штахету» Л, гра- 
тдваний, [гратчаний Бі], ґратчастий, 
гратчастий, [гратчатий Бі], [ґратува- 
ти] «обносити гратами» Ж, [межиґрат- 
тя] «решітка», ст. ґрата, грата (XVII 
ст.); — бр. [крата] «гратчаста огоро¬ 
жа»; — запозичення з польської мови; 
п. кгаіа «залізні або дерев’яні прути, 
грати; карта на тканині», [§агаіа] «тс.», 
як і схв. [§гаіа] «грати; (тех.) грохот», 
походить від Іт. §гаіа «грати, огорожа» 
чи слат. сгаїа, £гаіа «грати, огорожа, 
брама; решето», пов’язаних з лат. сга- 
ііз «плетиво; огорожа, пліт», спорідне¬ 
ним з дангл. куггіеі «очеретяний пліт; 
огорожа», нвн. Ніігсіе «плетена загоро¬ 
жа», гр. иартоА,(?і)о5 «кошик, короб»; 
зведення українських і польських форм 
до нім. Оегаї «прилад; посуд» (Шелудько 
29Ї позбавлене підстав.— Кісккагбі 51; 
$їа\узкі III 68—69; 5Ш II 533; Вгйск- 
пег 265; Вегп. І 608; Юи§е—Міігка 321; 
Шаібе—Нойп. І 285—286. 

грати, [играти], гра, гравець, 
[грайка] «гра, партія гри; вид мухи. 
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яка сильно дзижчить», [грйлка] «музич¬ 
ний інструмент» Ж, [грало] «тс.; розва¬ 
жання, гра Ж», [гранець] «гравець, му¬ 
зикант» Я» [гранка] «гра» Ж, [граття] 
«гра на інструменті; забава», грач, [гран¬ 
ка] «гра» МСБГ, [грашка] «іграшка», 
[грець] «музикант, гравець», грйше «за¬ 
бава, гра, місце для гри», Ггришрвики] 
«учасники грища» Пі, [играль1 «гравець» 
Ж, [игрдвшце] «гра; дитячий майдан¬ 
чик» Ж, [ігра, ігранка, іграч], іграшка, 
іграшкар, [ігрець], ігрище, [ігронько] 
«музикант», грайлйвий, гральний, гра- 
ний, [гранковий1 «гральний» Пі, грйстий, 
ігрйстий, [вйгра] «виграш», виграш, ви¬ 
грашка «забавка, іграшка», [межигра] 
«інтермеццо» Ж, [найгравати] «знуща¬ 
тися» Пі, [перегра1 «гудіння бджоли» Ж, 
[пригра] «тс.» Ж, [прйгрив 1 «рефрен», 
\пригравати] «пригравати», [прйгривка] 
«прелюдія» Ж. [прігра] «гудіння бджо¬ 
ли» Ж, [прдгра] «програш», програш, 
[розерги] «розиграш; перший день св. 
Петра; русалії, гулянки» Ж, Ірозйгри] 
«тс.» Ж, розиграш; — р. играть, бр. 
граць, др. играти, п. §га<;, ч. Ьгаіі, 
слц. ЬгаР, вл. Ьгас, нл. §гаі, полаб. ]а§- 
гаісй «гра», болг. играя, м. игра, схв. 
играти, слн. і^гаіі, стел, играти; — 
псл. *]ь§гаіі < *ь§г'аі.і;— споріднене з 
лит. аік$іуііз «капризувати, пустувати», 
лтс. аікзШіез «кричати», дінд. ^‘аіі «ру¬ 
хається», ї]аіі, їй§аіі «тс.»; іє. *аі§- 
«різко рухатися»; зіставлення з дінд. 
уа}аії «вшановує з побожністю і жерт¬ 
вою» (Потебня І< ист. зв. 4, 58—59) ма¬ 
ло переконливе.— Фасмер II 116; Пре- 
обр. І 264; Зіахсзкі І 331—332; Младенов 
196—197; МасЬек Е5.ІС 181; НоІиЬ— 
Ьуег 197; ЗсЬизіег-Земш 337—338, 339— 
340; 5кок І 711; Вегіаі Е55І І 208— 
209; Вегп. І 422; Маігепаиег ЬР 8, 9— 
10; Рокоту 13—14. 

[ґратяі «старі речі, мотлох Г; кухон¬ 
ний посуд ДзАтл II»; — запозичення з 
західнослов’янських мов; п. §гаі «старі 
речі, мотлох, дрантя», ч. §гаіу «мотлох», 
слц. [§гаіу, §гаіу] «посуд» походять 
від нвн. Оегаі «посуд; начиння», що зво¬ 
диться до двн. §ігаіі «обговорення, тур¬ 
бота; устаткування», похідного від двн. 
гаї «рада; наявні засоби; продовольчі 

запаси», спорідненого з стел, радити 
«турбуватися, піклуватися», укр. рада, 
радити.— Дзендзелівський УЗЛП 47— 
48; 5їа\м$кі І 341—342; Вгйскпег 155; 
МасЬек Е5ЛС 151; К1и§е—Міігка 249, 
584.— Див. ще рада. 

граф, [грабя Ж, Пі, грабля Ж, грап], 
графиня, [грапйня, грапиха Пі], [ґрафка] 
«графиня» ЕЗб 4, [грапова Пі, гроуфкй- 
ня ЕЗб 4] «тс.», графівна «дочка графа» 
Я, [граб'янка Я, грапівна Пі] «тс.», 
[грапенко] «син графа» Пі, [грапбвич Я, 
гралчцк] «тс.», [грабчина] «графство» Пі, 
[грапчина Пі, грапщина] «тс.», [грбф- 
ський1 ЕЗб 4, ст. грабя «граф» (XVII ст.), 
графь (XVIII ст.); — р. болг. м. граф, 
бр. граф, [грань], п. НгаЬіа, §гаЬіа, 
§гаї, каш. [§гоІ], ч. ЬгаЬе, [§г6{], слц. 
§гої, вл. ЬгаЬ]а, нл. [§гаЬ]а], схв. гроф 
слн. §гбї; — форма граф запозичена, 
очевидно, безпосередньо з німецької мо¬ 
ви, форма грабя — через польську; нім. 
Огаї, як, мабуть, і п. §гаЬіа, походить 
від двн. §гауіо, §геіуо «ватажок», мож¬ 
ливо, спорідненого з гот. §а§геІі5 «рі¬ 
шення, постанова».—СІС 183; Шанский 
ЗЄРЯ І 4, 162; Фасмер І 453; Преобр. І 
155; Яіатузкі І 430; Вгйскпег 173; МасЬек 
Е5ЛС 182; НоІиЬ—Ьуег 197; К4и§е— 
Міігка 266—267. 

графа, графйти; — р. бр. болг. гра¬ 
фа., м. графа; — нове утворення, пов’я¬ 
зане, очевидно, з ст. ґрафія «знаряддя 
для писання» (пор. р. графья «дошка для 
накладання друкарського аркуша»), яке 
походить від гр. 7рафО) «пишу» чи 
7рафЕТот «письмовий стіл».— Шанский 
ЗСРЯ І 4, 162; Фасмер І 453; Тимч. 
647.— Див. ще графіка, жереб. 

графин; — бр. графІн; — запозичен¬ 
ня з російської мови; р. графин, ст. ка.- 
рафин походить від фр. сагаГіпе (чи 
пов’язаного з ним нім. ст. КагаШпе), 
яке зводиться до іт. сагаїПпа, похідного 
від сагаїїа «графин», ■ запозиченого з 
Іспанської мови; ісп. §аггаїа «тс.» похо¬ 
дить від ар. £аггаї «черпак, ківш», по¬ 
в’язаного з дієсловом рагаіа «черпати».— 
Шанский ЗСРЯ І 4, 163; Фасмер І 453; 
Преобр. І 155; Горяев. 78; МасЬек Е5ЛС 
241; БЕР І 230; БокоізсЬ 54; Оаигаі 
140; К1и§е—Міігка 351.— Пор. карафа. 
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графіка «мистецтво малювання, пись¬ 
ма, креслення», графік «фахівець з гра¬ 
фіки; креслення, схема», графічний; — 
р. графика, график, бр. графіка, графік, 
п. §гаїіка, §гаїік, ч. слц. §гаПка, §гаїік 
«фахівець з графіки», ^гаїікоп «креслен¬ 
ня, схема», вл. §гаїіка, болг. графика, 
график «фахівець з графіки», график 
«креслення, схема», м. графика, графи- 
чар, графикон, схв. графика, графи- 
чар,. графикон, слн. £гаїіка, §гаїік «фа¬ 
хівець з графіки», §гаїісаг «тс.»; — мож¬ 
ливо, через посередництво німецької 
мови (нім. Сгаркік «графіка») запозичене 
з латинської; лат. §гарЬіса, §гаркісе 
походить від гр. 'срафіху; (тєхгг]) «жи¬ 
вопис», пов’язаного з ^расрсо «пишу», 
спорідненим з дангл. сеогїап «різати, 
карбувати», свн. кегЬеп «карбувати», 
псл. *2ЄгЬь, укр. жереб (первісно «по¬ 
карбований кусок»).— СІС 184; Шанский 
ЗСРЯ І 4, 162—163; Фасмер І 453; Ргізк 
І 324—326.— Див. ще жереб. 

граніт, графітистий; — р. болг. гра- 
фйт, бр. графіт, п. ч. слц. §гаШ, м. 
графит, схв. графит, слн. §гаїїі; — за¬ 
позичення з німецької або французької 
мови: нім. СгарЬіі (звідки й фр. §гар!іі- 
іе) е штучним утворенням (1789 р.) від 
гр. трафо) «пишу».— СІС 184; Шанский 
ЗСРЯ І 4, 164; Фасмер І 453; НоІиЬ— 
Ьуег 182; ВІосЬ 345; Кіи§е—Міігка 
278.— Див. ще графіка, жереб. 

графіті «стародавні написи, малюнки, 
надряпані на скелях, стінах, посуди¬ 
нах»;— р. граффйти, п. §гаШіі, схв. гра- 
фито;~ через російську мову запозичене 
з італійської; іт. §гаїіі1і (мн. від £гаїїі- 
іо) «написи або малюнки, видряпані на 
стіні» пов’язане з §гаШ(а)ге «дряпати», 
похідного від §гаїіо «гостра паличка для 
писання у стародавніх греків і римлян», 
що походить від лат. §гарйіигп «тс.», яке 
зводиться до гр. 7рафш «пишу».— СІС 
184; Кораііпзкі 368; МезІіса 694.— Див. 
ще графіка. 

графоманія «хворобливий потяг до 
письменництва», графоман,— р. болг. 
графомания, бр. графоманія, п. слц. §га- 
їотапіа, ч. §гаІогпапіе, схв. графома- 
ни\а\ — запозичення з французької мови; 
фр. §гарЬотапіе утворене зоснов гр. ■ура.сро) 
«пишу» і рста «божевілля, потяг, при¬ 

страсть, шаленство».—СІС 184; Шанский 
ЗСРЯ 14, 164; ССРЛЯЗ, 376; Кіеіп 675.— 
Див. ще графіка, манія. 

грація, граціозний; — р. болг. гра- 
ция, бр. грацьш, п. §гас]а, ч. §гасіе, слц. 
§гасіа, вл. £гасііа, схв. грйцща, слн. 
§гасі]‘а;— запозичення з латинської мови; 
лат. §гаііа «краса» пов’язане з ім’ям 
богинь краси Сгаііае «Грації», утво¬ 
реним від основи прикметника §гаіиз 
«приємний, привабливий; вдячний», спо¬ 
рідненого з дінд. §гпаіі, £гпТіе «співає, 
хвалить», ав. §аг- «хвалити», лит. §іг1і 
«хвалити, славити», лтс. бгігііез «вихва¬ 
лятися», прус. §ігНеі «хвалити».— Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 4, 165; \Уа1<іе—Ноїгп. І 
619—620. 

ґрашпан — див. грйшпан. 
гребати «зневажати», гребувати, [вер¬ 

бувати] «тс.»; — р. [гребать] «вереду¬ 
вати», [гребать, гребовать] «тс.», бр. 
грзбаваць «зневажати, гидувати», ч. Ііге- 
Ьаіі «сварити», стел. огрФватисА «уни¬ 
кати, утримуватися»; — очевидно, по¬ 
в’язане з гребти через проміжні зна¬ 
чення «скребти, чистити»; пов’язання з 
лит. §егЬіі «поважати; хвалити» (Кар- 
ский РФВ 48—49, 431) недостатньо об¬ 
грунтоване.— Фасмер І 454; Преобр. І 
156; Маскек Е5.ІС5 І47; ЗССЯ 7, 108— 
109; Вегп. І 348.—Див. ще гребти. 

[гребелюк] (орн.) «щурик, берегівка, 
Нігипбо гірагіа», [гребенюк] «тс.»; — по¬ 
в’язане з гребти,; назва зумовлена тим, 
що щурик вигрібає для гнізд глибокі 
нори в схилах ярів і берегах річок.— 
Воїнств.— Кіст. 336.— Див. ще гребти. 

[гребенщйк] (бот.) «тамарикс, Таша- 
гіх §а11іса» Я; — р. гребенщйк «тс.»; — 
пов’язане з гребінь; назва зумовлена, 
очевидно, формою суцвіття, яке нагадує 
півнячий гребінь.— Вісюліна—Клоков 
184.— Див. ще гребінь. 

[гребйш] (бот.) «образки болотні, Саі- 
Іа раїизігіз Ь.»; — п. §ггеЬіепіес «тс.»; — 
очевидно, пов’язане з гребінь як назва, 
зумовлена подібністю суцвіття чи листа 
рослини до півнячого гребеня (пор. бр. 
[петуигкі, пеуїнікі] «тс.»).— Див. ще гре¬ 
бінь. 

гребінець (бот.) «гребінчаста цело- 
зія, півнячий гребінь, Сеіозіа Ь.», [гре- 

588 



гребінник гребтй 

бенюшла Ж, гребіиюк Мак] «тс.»; — п. 
§ггеЬіопаіка, ч. [коЬоиіі ЬгеЬеп] «тс.»; — 
похідне утворення від гребінь; назва зу¬ 
мовлена подібністю квітів рослини до 
півнячого гребеня.— Вісюліна — Кло- 
ков 149.— Див. ще гребінь. 

гребінник (бот.) «мушка, мушиця, 
смичка, смикавка, Супозигиз сгізіаіиз 
І..»;- [гравілат, Оеиш игЬапигп Б.]», 
[гребениця1 «Супозигиз» Мак, [гребе- 
нячка] «тс.» Ж, [гребене ць] «гравілат» 
Мак, [еребенник, гребінь, гребник] «тс.» 
Мак; —- р. гребневйк «Супозигиз», гре- 
бенник, бр. грзбнік, п. £ггеЬіепіса, схв. 
[гребеница] «тс».; —пов’язане з гребінь; 
Супозигиз названий так через гребнепо- 
ді'бну форму приколоскового листочка; 
відповідає значенню латинської назви 
(сгізіаіиз «гребінчастий»). — Нейштадт 
113. 

гребінь «інструмент для розчісуван¬ 
ня; прядильний пристрій; наріст на 
голові деяких птахів; верхня грань чого- 
небудь; вид орнаменту на крашанці», 
[гребень] (хвороба коней) Я, [гребеннйк] 
«майстер, що робить гребінки» Ж, [гре¬ 
бено] «гребінь- для овечої вовни» ВеЛ, 
[гребвняр] «майстер, що робить гребінки» 
Ж, [гребеишк] «гребінка» Я, гребінець, 
гребінка, гребіннйк, [гребінниця] «грубе 
полотно», [гребінщик] «той, що виробляє 
гребінки» Я, [гребіиїдк] «гребінець» Ж, 
[гребенатий], гребенйстий, гребенястий, 
гребінний, гребінчастий, гребінчатий, 
[гребінястий] Я; — р. гребень, бр. грз- 
бень, др. гребьнь, гребень, п. §ггеЬіеп, 
ч. ЬгеЬеп, слд. ЬгеЬеп, вл. Ьг)еЬ]еп (у 
деяких птахів; вершина гори), нл. §г]'еЬ- 
Іеп, полаб. §гіЬіп, болг. м. гребен, схв. 
гребен, слн. §геЬеп, стел. грЕвїмь.; — 
псл. *§геЬу, род. в. §геЬепе, похідне від 
§геЬд «гребу».— Трубачев Рем. терми- 
нол. 77; Шанский ЗСРЯ І 4, 165; Фас- 
мер 1454; МасЬек Е5.ІС 187; НоІиЬ—Кор. 
134; 5сЬизіег-8еид; 347; БЕР І 277; 5кок 
І 599—601; Вехіа] Е55І І 173; ЗССЯ 
7, 112—113; Вегп. І 347; Откупщиков 
114; Мозгупзкі ЛР 36/2, 115.— Див. ще 
гребтй. 

гребля «загата», [греблянка] «баба, 
що торгує на греблях» Я, гребельний «за- 
гатний», греблянйй «тс.», погребельне 

«мито за проїзд через греблю»; — бр. 
грзбля «загата», др. гребля «рів, вал, 
окіп», п. £гоЬ1а «загата», ч. ст. ЬгоЬе 
«купа; підвищення, могила», слц. ЬгоЬ- 
І’а «насип, купа, могила», вл. Ьг]еЬ]'а 
«загата», нл. §гоЬ1а «рів, канал», схв. 
гребла «викопана або накидана стежка; 
ярок, борозенка в городі», слн. §гоЬ1]а 
«купа каміння», стел, гровли «могила, 
рів»; — псл. *§геЬ)а, *§гоЬ]а, похідне 
від §геЬ<2 «гребу».— Зіачлзкі І 345— 
346; 5сЬизіег-Зе\¥с 346—347; ЗССЯ 7, 
109.— Див. ще гребтй. 

гребтй «згрібати; веслувати», [греба¬ 
ти] «копати; гребти, веслувати» Ж, 
[гребстй] «гребти» Ж, гребтися «гребти; 
ритися; [підлещуватися ЯК [гребеницяІ 
«робітниця, що гребе сіно» Я, гребець 
«веслувальний; згрібальник сіна», [гре- 
біжка] «курка, що гребе» Ж, [гребіля] 
«згрібач-сіна» Ж. [гребільник] «тс.» Ж, 
[гребінка] «вода на дні ковбані» Я, греб¬ 
ка «весло; машина для згрібання сіна», 
[греблйцяІ «скребло, скребок», [греблица] 
«скребло» ЕЗб 4, [гребло] «скребло; зна¬ 
ряддя на зразок граблів», гребня, [гре- 
бовйця] «згрібання сіна; час згрібання 
сіна», [гребокІ «весло; стерно» Ж, [гре¬ 
бу н] «згрібальник сіна» Ж, [гребчик] 
«гребець» Ж, [гребщйк] «тс.» Я, гріб 
«могила; домовина», гроб «тс.», гробар, 
гробйрик (ст.) «могильник», гробам «гро¬ 
бокопач» Я, гроби «кладовище», гробки 
«тс.», гробниця, [гробовець] «могила», [гро- 
бовйця] «тс.» Я, гробовище «кладовище», 
гребнйй, [гребовйцький] «пов’язаний із 
згрібанням сіна», [гробковйй] «могильний» 
Ж, [грдбний] «тс.», гробовий, Ггребом] «гре¬ 
бучись)» Я, вйгріб, вигрібнйй, згрібати, 
[згребло] «скребло», [зґребало] «скребни¬ 
ця для чищення худоби» Па, [зґрібло] 
«кінні граблі Па; скребло Ме», згрібаль¬ 
ник, [згріб'я] «клоччя», згрібнйй (про гру¬ 
бе полотно), [загреб] «випечений у попелі 
хліб» Ж, загреба «місце, де щось закопа¬ 
не; вид хліба; жадібна людина», загріб- 
ки «закінчення збирання врожаю», за¬ 
гребистий «яким можна добре гребти», 
загрібальник, [загрібачка] «коцюба», [за- 
грібок] «невдало випечений хліб», загре¬ 
бущий «жадібний», нагробок, надгробок, 
надгробник, надгробний, огрібки «за¬ 
лишки сіна, корму», [огрібач) «коцюба», 
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[огріби] «залишки сіна» Ж, огребом «обо¬ 
ма руками», погребнутися «гребнути вес¬ 
лом», пбгреб «льох», погреб «похорон», 
[.погребар] «могильник», погребйця «над¬ 
будова над погребом», погребйще «по¬ 
гріб», [погребнйк] «надбудова над льо¬ 
хом, передня частина льоху», [погребна}, 
погрібнйк «тс.», [погребдвини] «поминки», 
погріб «льох», [погріб] «похорон», [по- 
грібач] «коцюба», [погрібняк] «надбудова 
над льохом» (?), погребальний, погребний 
«похоронний», погребовий «похоронний; 
присутній на похоронах», погрібний 
«льоховий; похоронний», пригр ебиця «по¬ 
грібник», [прогрйбиця1 «передня части¬ 
на льоху» Дз, угробити; — р. грестй, 
бр. грзбці, др. гребсти, грети, грестй 
«гребти, чесати», п. §ггеЬас «ритися, 
гребтися», ч. ст. Ь?езіі «ховати», слц. 
йгіеЬзІ? «копатися, ритися», вл. Ьг]еЬас, 
нл. §геЬаз «шаркати; рити; дряпати», 
болг. греба, схв. грепсти, слн. §геЬзіі 
«гребти, розкопувати», стел, грев/К, гре¬ 
ти; — псл. §геіі < *£геЬіі, §геЬаіі; — 
споріднене з лит. §геЬіі «обробляти граб¬ 
лями», лтс. §геЬі «вискоблювати», дшв. 
§гаеуа «копати», алб. кгеЬ «чешу»; іе. 
*§ЬгеЬії- «скребти, копати».— Шанский 
ЗСРЯ І 4, 167; Фасмер І 454; Преобр. І 
157—158; ЗІашзкі І 367—368; МасЬек 
Е5ЛС5 142; НоІиЬ—Кор. 131; ЗсЬизіег- 

.Земгс 346; БЕР І 276—277; Зкок І 599— 
602; Вехіаі Е55І І 172; ЗССЯ 7, 109— 
110; Вегп. І 348; Ргаепкеї 165—166; 
Рокоту 455—456.— Пор. грабати. 

[гревет! «пісок із щебенем» Дз; — 
очевидно, походить від фр. §гєує (*§ге- 
уєііє) «грубозернистий пісок, гравій», 
яке зводиться до гал. *§гауе «пісок».— 
Ваигаї 374; ВІосЬ І 347.— Пор. гравій. 

Іґреґарний! «моторний, спритний», 
[ґреґдрний] «тс.»; — неясне; можливо, 
запозичене з румунської мови; рум. §ге- 
§аг «стадний» (молд. грегйр «тс.»), яке 
при запозиченні могло набути значення 
«швидкий, рухливий», походить від лат. 
§ге§агіиз «належний до стада», похідного 
від §гех «стадо, натовп, юрба», спорід¬ 
неного з гр. дор. а-7рє-тае «збирач», 
псл. *§'ьГіаіі, укр. горнути, горстка.— 
\Уа1<Зе—Ноїт. І 622.— Див. ще гор¬ 
тати. 

ігрегатиі «квакати, крякати» Ж;— 
звуконаслідувальне утворення, пара¬ 
лельне до кректати, крякати, греготіти 
«кричати» (про лебедя) (пор.). 

ґрегіт — див. грехіт. 
[греготіти] «кричати» (про лебедя), 

[греготати\ «шуміти, шипіти» Ж, [гри- 
готати) «шуміти» (про вітер) Я; —п. 
^ггесіюіас, (§гге§оіас) «тріскотіти,- цо¬ 
котати; кумкати» (про жаб), ч. заст. 
Ьгеїзіаіі «клекотіти, стукотіти», вл. 
Ьг)есЬіас «квакати; хрюкати»; — давнє 
звуконаслідувальне утворення.— 5Ш І 
932; 51а\у§кі І 369.— Пор. гроготати. 

[грезен! «виноградне гроно», [грезник] 
«тс.» ВеУг; — р. [грезнбї «гроно», [грез- 
день] «два зрослі плоди горіха; цибули¬ 
на з зеленими паростами», др. грезнь 
«гроно, виноградна ягода», грезно, грьзно, 
грьзни, грьзнь, грь «тс.», болг. [грездей) 
«пробка, затичка», [грезд] «тс.»;— псл. 
*§гь2бьп-, пов’язане чергуванням голос¬ 
них з основою §го2сі-.— Фасмер І 455; 
БЕР І 278; ЗССЯ 7, 114.— Див. ще гроз- 
но, гроно.—- Пор. гранка2. 

грейдер «машина для вирівнювання 
поверхні грунту»;—р. болг. грейдер, 
бр. грзйдар, ч. §геісіг, §гасіег, слц. §га- 
бег, схв. гре]дер, слн. §гес1ег; — запози¬ 
чення з англійської мови; англ. §гасіег 
утворене від дієслова §габе «нівелю¬ 
вати, вирівнювати, розкладати за ран¬ 
гом», яке походить від лат. ^гасіиз «сту¬ 
пінь, крок».— СІС 185; Шанский 
ЗСРЯ І 4, 166; Кіеіп 672.— Див. ще 
градус. 

грейпфрут «дерево групи цитрусових, 
помпельмус гроновидний, Сіігиз рагабізі; 
плід цього дерева»;— р. грейпфрут, бр. 
грейпфрут, п. §геірїгиі, §гареігиіі, ч. слц. 
вл. слн. §гареїгиіі, болг. грейп-фрут;— 
через російську мову запозичене з англій¬ 
ської;— англ. §гаре-їгиі1: складається з 
іменників §гаре «виноград, гроно вино¬ 
граду», що походить від дфр. §гаре, §гар- 
ре «гак; гроно винограду», пов’язаного з 
сгаре, §гаре «збирати виноград», яке вва¬ 
жають германським запозиченням (пор. 
двн, кгарїо «гак», франк. *кгарро, нвн. 
Кгарїеп «тс.»), і ігиіі «плід, фрукт», що 
походить від лат. їгисіиз «тс.»; назва зу¬ 
мовлена, мабуть, тим, що цей плід росте 
гронами, як вшюград.— СІС 185; Шан- 
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ский ЗСРЯ 1 4, 166; БСЗ 12, 49ї;Кора- 
Іігізкі 372; НоІиЬ — Ьуег 183.— Див. ще 
фрукт. 

грек, грекиня, [гр&ка] «грецька мова» 
Ж, грецизм, гречанка, [гречва] «греки», 
[гречйзна] «грецька мова», [гречана] «тс.» 
Ж, [гречня] «греки» Я, Греція, [Греччи- 
на] «Греція» Я, [грещина] «грецька 
мова» Я, грецький, ст. греки (XV ст.); — 
р. грек, бр. грж, др. грькь, п. Огек, 
ч. Кек, ст. Нгек, слц. Огек, вл. Огек, 
нл. Оп'ек— болг. грьк, гьрк, м. грк, 
схв. Грк, слн. §гк, стел, грцсь;— запози¬ 
чене, очевидно, з латинської мови; лат. 
§гаесиз «грек» походить від гр. -^оаїхбд 
«житель землі ГраТа в Беотії», яке піз¬ 
ніше стало загальною назвою греків; 
походження назви землі невідоме. — 
Фасмер—Трубачев 1455; Преобр. І 156— 
157; Вгііскпег 156; БЕР І 288; 5кок І 
612—613; ЗССЯ 7, 163; Вегп. І 359—360; 
Ргізк І 223. 

греміти, гремотати, гремотіти, гре- 
мучий — див. гриміти. 

[гремокі (бот.) «дзвінець, РМпапіЬиз 
сгізіа £а11і Ь.» Мак, [гремоиіник, гром- 
ки] «тс.» Мак, [гремуха] «талабан по¬ 

льовий, ТЬІазрі агуепзе Ь.» Мак; — р. 
[грембк] «дзвінець», [гремушка, гремуш- 
нак, громкй, погрембк] «тс.», [гремуха] 
«талабан польовий», бр. [грамкі] «дзві¬ 
нець»; — пов’язані з гриміти, др. 
грьмЬти; назви дзвінця зумовлені тим, 
що достиглі плоди рослини,.які знахо¬ 
дяться в сухій чашечці, при погойду¬ 
ванні від вітру звучать, як брязкітка; 
очевидно, за такою ж ознакою названо 
і талабан польовий, плід якого стано¬ 
вить стручок з насінням.— Нейштадт 
291—292, 502.— Див. ще гриміти. 

[гремпля] «ручний гребінь для роз¬ 
чісування вовни» Я, [ґремплі] «колесо 
з зубцями для розчісування вовни» Мо, 
[ґ ремплювати] «розчісувати вовну» 
Мо; — п. §г§р1а «карда, чесалка», §гет- 
ріа, £гереі, ч. кгатріе, слц. кгатрГа, 
нл. §гатр1е «тс.»; — запозичено через 
польське посередництво з німецької мо¬ 
ви; нім. Кгешреї «гребінь для вовни; 
кардочесальна машина», запозичене в 
літературну мову з нижньонімецької, 
е зменшеною формою від Кгатре «гак», 

двн. кгатрк «тс.», спорідненого з нвн. 
кгитгп «кривий», гр. ^рїїлбд .«кривий* 
покручений», очевидно, також псл. 
§г§Ьь, укр. грубий.— Мо 28; Зіадузкі 
І 345; І 906; $ї. угуг. оЬсусЬ. 260; 
Кіи£е—Міігка 400, 403, 408; Ргізк І 
329—330.— Див. ще грубий.— Пор. 
крамплі. 

грена «яйця метелика шовкопряда», 
гренаж «заготівля грени»; — р. болг. 
грена, п. §гепа; — очевидно, запозиче¬ 
но з французької мови через посеред¬ 
ництво російської; фр. £гаіпе «сім’я, 
зерно; грена» походить від лат. §гапиш 
«зерно».— СІС 185; ССРЛЯ 3, 384— 
385; Кораіігізкі 372; Оаигаі 371; ВІосЬ 
344.— Див. ще гран. 

гренадер «солдат добірних частин у ба¬ 
гатьох європейських арміях»; — р. грена¬ 
дер, ст. гренадир, гранадир (1698), бр. 
грзнадзер, п. §гепасііег, ч. ^гепасіуг, 
слц. ^гапаііег, вл. §гепас1ег, болг. м. 
гренадир, схв. гренадир, слн. £гепас1їг;— 
через посередництво німецької мови (нім. 
Огепасііег «гренадер») запозичено з фран¬ 
цузької; фр. • §гепасііег «гренадер; гра¬ 
натометник» пов’язане з §гепас1е «грана¬ 
та», яке походить від лат. (шаіигп) §гапа- 
їиш (бот.) «гранат». — СІС 195;Шанский 
ЗСРЯ І 4, 167; Фасмер І 456; Кораііпзкі 
372—373; К1и§е—Міігка 269; Баигаі 
374.— Див. ще граната. 

[грений] (у виразі грена неділя «зеле¬ 
на неділя»), [гряний] «тс.», [гренуха] 
«пісня на клечальну неділю», [гренуиіка 
Ж, гренуигкй Пі] «тс.»;—р. [гринбй] ([гре- 
ная неделя] «тиждень перед петрівкою»), 
[гренуха] (старовинне народне свято), 
бр. [гряная (нядзеля)];—неясне; пов’я¬ 
зувалося з н. §гіїп «зелений» (Шелудько 
28; ЗССЯ 7, 117); зіставлялося також з 
грати, розигри «перший день петрівки» 
(Шелудько там же, примітка редактора). 

[грепнути] «важко впасти» Ж, [греп- 
нутися] «упасти, ударитися» Я; — оче¬ 
видно, результат контамінації форм геп¬ 
нути і грймнути «тс.» (див.). 

[грехіт] «сміття, щебінь» Ж, [дрігіт] 
«кам’янисте поле; скеляста гора»Ж;—п. 
[^гесЬоі] «узбіччя, покрите гравієм», слц. 
ПігосЬоі?] «мерзле болото на дорозі», [го- 
сЬоІ’, сІиосЬоС! «тс.», болг. грохота 
«кам’янистий схил», схв. грохот «ка- 
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м’янистий грунт»; — мабуть, запози¬ 
чене з польської мови, в якій походить 
від первісного звуконаслідувального ко¬ 
реня *§ге(сЬ)-, паралельного до §госЬ-.— 
Иллич-Свитьіч ИАН ОЛЯ 19/3, 229; 
5)У І 905; БЕР І 285; 5кок І 623— 
624.— Пор. грохати. 

[грецйло] «галун», [грицйло] «тс.» Ж; 
— не зовсім ясне; можливо, утворене на 
основі вживаного у Закарпатті виразу 
грецький квас «галун» під впливом назв 
речовин на -ило (дубйло, квасйло). 

Ігрецул] «шліфувальний брусок (з 
породи пісковиків) Ко; — не зовсім яс¬ 
не; очевидно, пов’язане з рум. §гезіе 
(^гегіе) «мінерал-пісковик; точильний 
камінь», яке зіставляється з алб. §еге- 
$е.— БЕРМ 346. 

[грецюватий] (у виразі грецювата 
вівця «вівця, що хворіє на вертіж, вна¬ 
слідок чого кружляє в агонії») Я, [гри- 
цюватий] «тс.» Я; — пов’язане, очевид¬ 
но, з грець «удар, крововилив у мозок, 
параліч»; назва виникла, мабуть, на 
тій основі, що вівцю вважали ураженою 
ударом або паралічем.— Див. ще грець1. 

грець1 «апоплексичний удар, пара¬ 
ліч», — р. [грец\ (лайл.) «диявол», [«г- 
рец\ «нечистий дух, домовик; параліч; 
припадок крикливиці; блазень»; —по¬ 
хідне утворення від дієслова грати; 
назва зумовлена мимовільними незвич¬ 
ними рухами чи криками хворих; зву¬ 
кова близькість до болг. гр'ьч «спазм», 
схв. грч «тс.», очевидно, випадкова.— 
Потебня К ист. зв. IV 60.— Див. ще 
грати. 

І грець2] «ратоборство, сутичка», [ге- 
рецьі «тс.»; — фонетичний варіант фор¬ 
ми герць, утворений, очевидно, під впли¬ 
вом слів гра, грець «гравець».— Див. 
ще герць. 

грець3— див. грати. 
гречка (бот.) «Ра§оругиш ОаегІЬ.», 

г. польова «грицики, Сарзеїіа Ьигза раз- 
іогіз (Б.) Месііс.», г. дика «щавель, Ри- 
шех асеіоза Б.», [грецкі/в’є] «поле, де 
росла гречка» Л, [грецьковка] Л, греча¬ 
нище, [гречйсько, гречйще], гречківка, 
[гречків'я] «тс.», гречаник «вид хліба», 
[гречаниця] «гречана солома», гречанка 
«тс.», гречйна «зернина гречки», ігре- 
ч$х] «комаха Апізорііа Ггиіісоза; пиріг 

з гречки; дика гречка» Ж, [гречуха] 
«гречка» Л, [гречушка] «млинець з греч¬ 
ки», [грецький] «гречаний», гречаний «з 
гречки; (про масть) укритий коричневи¬ 
ми крапками», ст. гречка (1558);—р. 
гречка, греча, гречйха, бр. гречка, п. 
§гука, Ьгесгка (з укр.), слц. [Ьгеска] 
(з укр.), болг. гречйха (з р.); — пов’я¬ 
зане з грек, як назва рослини, що по¬ 
трапила до східних слов’ян через гре¬ 
ків.— Шанский ЗСРЯ І 4,169; Фасмер— 
Трубачев І 457; Преобр. І 156—157; 
Горяев 79; Зіадузкі І 362—363; ЛР 36/4, 
278; Вгііскпег 156, 173; МасЬек Лт. гозії. 
88; Вегп. І 359.— Див. ще грек. 

ґречний «чемний, ввічливий», греч¬ 
ний, [гречий ЖІ «тс.», [ґреци] «добре»,* 
[ґрече, грече] «тс.», Інегречи] «непристой¬ 
но» Пі, ст. гречний «вихований, пристой¬ 
ний» (XVIII ст.);—: слц. [§геспу] 
«тс.»; — запозичення з польської мови; 
п. §Г2есгпу «тс.» утворилося внаслідок 
злиття виразу к ггесгу «до речі»; калькою 
п. §ггес2пу є укр. доречний.— \¥ііко\уз- 
кі ЗОг 19/2, 209; Вгііскпег 162; 51а\узкі 
І 369.— Див. ще к, річ. 

гриб, [грибар] «збирач грибів» Ж> 
грибниця «частина гриба», {грибовйк] 
«хвороба коней, пухлина» Я, [грибовис- 
ко] «місце, де ростуть гриби» Ж, грибо- 
вйще «тс.», грибок, [грйбша] «грибниця», 
[гривастий] «грибоподібний», грибний, 
Іпідгрйб\ (вид грибів) Нед; — р. гриб 
«гриб», [гриб, грйба\ «губа (частина об¬ 
личчя)», бр. гриб, п. §тгуЬ, ч. ЬгіЬ, слц. 
ЬгІЬ, вл. ЬгіЬ, нл. §гіЬ «гриб; пухлина 
у коней», слн. §гїЬ;— псл. §гіЬь;— 
етимологія затемнена, єдиної думки щодо 
походження немає; виводиться від *§1іЬь 
із зміною г > 1 (ЗІамгекі І 373; Мозгупз- 
кі ЛР 36, 196), яке порівнюється з укр. 
глива «гриб на дереві, губка», лит. §1еі- 
гаа «слиз», §1і<з1і «мазати, ліпити»; по¬ 
в’язувалось із *зкгірт>, укр. [скрип] 
«гриб» як позначення тугості (скрипу- 
чості) грибів (МасЬек Е5ЛС 188), з 
§геЬ$ «гребу» як позначення того, що 
виростає (вигрібається) з землі (ЛакоЬ- 
зоп ЛЛ7огс1 8, 387), з лит. §геїтаз «вершки, 
сметана, слизистий осад» (Фасмер І 
457), §гіеЬіі «збирати молоко» (про со¬ 
ковиту шапинку) (Вгііскпег 163; НоІиЬ— 
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Кор. 134), з лсл. *§'ьгЬь «горб», норв. 
когра (когр) «стара кора», ірл. §егЬасЬ 
«зморшка, складка» (Реіегззоп У§1. зі. 
АУогізі. 12; $сЬц$ієг-5є\ус 341—342), з 
п. §ггуЬіес «робитися старим або кри¬ 
вим» (МасЬек Е5ЛС 188); лит. §гуЬаз 
«гриб», лтс. §гТЬа§ «неїстівний гриб» за¬ 
позичені з слов’янських мов.— Шанский 
ЗСРЯ 14, 169—170; Фасмер—Трубачев 
1457—458; Филин Образ, яз. 208; Мер- 
кулова Очерки 162—166; Зтимология 
1964, 93—94; Преобр. І 158; ЗССЯ 7, 
126—128; Вегп. І 352. .... 

грива «довге волосся на шиї і хребті 
тварин», [гривак] «сизий голуб, СоїитЬа 
раїитЬиз Б.», гривань «кінь з довгою 
гривою; довговолоса людина», [гривач] 
«тс.; дикий голуб», [гриви] «бахрома для 
обшивання плахт» Я, [грйвйця] «купка 
трави, не захоплена при косінні; вузька 
спокійна смуга води між сильними хви¬ 
лями Я; грива Ж», [грйвичка] «бордюр 
на клумбі з дерну», [грйвка] «пілка 
плахти; чорна вівця з білою шиєю 
ВеНЗн», [грйвна] «грива» ВеУг, [грив- 
нак] «сизий голуб, СоїитЬа раїитЬиз 
Б.» Ж, [грйвнб] «грива» Дз Атл II, [грив- 
нбк] «сизий голуб», [гривняк] (назва ру¬ 
синів з-під Перемишля і Ярослава) Ж, 
гривастий, гриватий, [гривкастий], за¬ 
гривок, [загрйвий\ «білий з чорною шиєю» 
(про вівцю) Ж; — р. болг. м. грйва, бр. 
грива, др. грива, п. £ггу\уа, ч. Ьгіуа, 
слц. Ьгіуа, вл. Ьгі\уа, нл. £гі\уа, полаб. 
£ґеуеп (§геіуеп), схв. грйва, слн. §гїуа, 
стел, грива; — псл. §гіуа, похідне від 
того самого іє. *§Уег- (*§і!г-) «проковту¬ 
вати; глотка», до якого зводиться й псл. 
*£1Тс11о, укр. горло; — споріднене з лтс. 
£гїуа «гирло ріки», §гїуіз «висока тра¬ 
ва», дінд. §гїуа «шия, потилиця», ав. 
ЯгТуа- «потилиця», перс. §ігб, гр. бєрг] 
«тс.»; зв’язок з псл. §гдс1ь, §г§сІа, §ога 
(Мозгупзкі ЛР36, 197) малоймовірний.— 
Шанский ЗСРЯ І 4, 170; Фасмер—Тру¬ 
бачев І 458; Преобр. І 158; Горяев 79; 
5Іа\у$кі І 374; Вгйскпег 163; МасЬек 
Е5ЛС 189; НоІиЬ—Кор. 135; ЗсЬизіег- 
Зе\ус 341—342; БЕР І 281; 5кок І 620; 
Вегіа) Е354 І 177; ЗССЯ 7, 129—130; 
Вегп. І 352—353; МаугЬоіег І 353, II 
556—557; МйЬЕ— Епбг. І 658; Ргізк І 

367; Рокогпу 474—476.— Пор. горло, 
гривня. 

Ігрйвийі «сіро-жовтий, сірий в пля¬ 
мах, гнідий», [гривко] «гривий пес» 
ВеНЗн; — очевидно, запозичення з ру¬ 
мунської мови; рум. §гіу «сірий в пля¬ 
мах» походить від болг. грив «сірий, 
СИВИЙ», спорідненого З ДВН. §ГІ5 «сірий», 
нвн. §гаи «тс.» (Младенов 110) або по¬ 
в’язаного з нгр. трфое «сиво-білий», 
спорідненим з тими самими германськи¬ 
ми формами (БЕР І 280); запозичення 
могло бути сприйняте в українській 
мові як фонетичний варіант власного 
укр. гливий.— ББКМ 348; ЗССЯ 7, 130; 
Нерознак 208.— Пор. гливий. 

грйвно — див. гриміти. 

гривня «мідна монета в три або дві 
з половиною копійки; золота і срібна 
монета», грйвна «металева прикраса на 
шию; [гривня ЖК грйвеник, [грйвень] 
«п’ять копійок; п’ятнадцять копійок» 
Мо, [грймня] «гривня» Мо, [грйвеннийі 
«трикопієчний», [ремня] «гривня» Нед;— 
р. грйвна «грошова одиниця у вигляді 
злитка срібла; металева прикраса на 
шиї», бр. грьіуня, др. гривьна «намисто, 
каблучка, вага (золота, срібла)», ц. 
§ггуу/па «штраф; монета; вага; нашийна 
прикраса», ч. ст. Ьгіупа «грошова одини¬ 
ця», слц. Ьгіупа «одиниця ваги», вл. 
Ьгі\упа «марка», полаб. §геі\у(п)е «гріш», 
болг. грйвна «грошова одиниця; брас¬ 
лет», м. гривна «браслет, каблучка», схв- 
грйвна «тс.», стел, грив кил «намисто; 
браслет»; — псл. £гіуьпа, похідне від 
§гіуа «шия, потилиця»; — первісне зна¬ 
чення «намисто» доповнилось в окремих 
мовах значенням «грошова одиниця» 
внаслідок звичаю робити намисто з мо¬ 
нет.— Винник 124—126; Шанский ЗСРЯ 
І 4, 170—171; Фасмер І 458; Преобр. І 
158; ЗІашзкі І 374—375; МасЬек Е5ІС 
189; НоІцЬ—Кор. 135; НоІиЬ—Буег 199; 
5сЬизІег-5е\ус 343—344; БЕР І 281; 5кок 
І 620; ЗССЯ 7, 1-30—132; Вегп. І 352.— 
Див. ще грйва. 

Григорій, Григбр, Грйгір, [Гридкб 
Я, Гринашко Як Гринь, Гринькб, Грй- 
ньо, [Гринчук Я1, 7іриць, Г рицай, 
[Грунь, Рагір, Ригбр], ст. Гриць (знев.) 
«вживана шляхтою назва хліборобів- 
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українців» (XVII ст.); — р. Григдрий, 
бр. Рьігдр, др. Григории, п. Стге^огг, 
ч. КеЬо?, слц. Оге§ог, болг. Григдр, 
слн. Оге§огі], стел. Григории; — за¬ 
позичено в східнослов’янські мови че¬ 
рез старослов’янську з грецької; гр. 
Грг^брюд (Гртурра?) утворено від діє¬ 
слова ^рт]^ореТг «не спати, бути пиль¬ 
ним», пов’язаного з є^єір<о «буджу», 
спорідненим з дінд. іа-§а-га «не сплю», 
ав. ]а-§ага «тс.».—Сл. вл. імен 206; 
Петровский 91; Ргізк І 437—438. 

григотати — див. греготїти. 
грйди, грйдка—див. гряда2. 

гридь (іст.) «нижча верхівка княжої 
дружини», грйдень «охоронець князя» 
Ж, [грйдня] «приймальна кімната у кня¬ 
зівському палаці; казарма; гарнізон Ж; 
кімната для челяді Я», грйдниця «при¬ 
міщення для гриді; приймальна кімната 
у князівському палаці», [гридняк] «гри- 
день Ж; гарнізонний солдат Пі», [грид- 
нячий] Пі, Ж, [гриднякувати] «бути 
гридняком» Пі, Ж, [гриднячити] «тс.» 
Пі, Ж; — Р- (іст.) гридь «нижча кня¬ 
зівська дружина», грйдня (грйдница) 
«приміщення для гриді», бр. (іст.) 
грьідзь, грйдніца, др - гридь «воїн», гридь- 
ница, гридьня, п. Ьгубпіа «приміщення 
для сушіння зерна та інших предметів», 
болг. грид «князівська дружина», грйд¬ 
ница «приміщення для варти»; — запо¬ 
зичення з давньоскандінавської мови 
варягів; дісл. §гі5 «служба у когось, 
право на притулок» зіставляється з гр. 
Х<ірі£ «ласка, прихильність, вдячність, 
краса» (Раїк—Тогр І 346), з гот. §гірз 
«крок», а також з дінд. §рЬаЬ «дім» (Го- 
ряев 79).— Фасмер І 158; Преобр. І 
159; Вгйскпег 162; Вегп. І 352; Мікі. 
ЕМ^ 78; ЛоЬаппеззоп 395. 

грижа «хвороба; [журба, туга, тур¬ 
бота МСБГ; сум, терзання]», [грижа] 
«сум, скорбота» Ж, [грйжати] «годува¬ 
ти, доглядати» МСБГ, [грйжіти] «тс. 
МСБГ; здобувати щось із труднощами 
Ж», Ігрйжітиси] «журитися, турбува¬ 
тися» МСБГ, [грижуватися] «тс.» МСБГ, 
[згрижа] «турбота, печаль» Ж, [згриза] 
«тс.» Ж, нагрйжник, [розгрижати] «з 
труднощами здобувати» Нед, [розгрй- 
жлти3 «тс.», [розрйжати\ «роздобути, 

дістати» Ме; — р. грйжа «хвороба; 
[біль, ломота; рана, нарив]», бр. грижа, 
др. грьжь «хвороба», п. §гугз «тс.», 
болг. м. грйжа «турбота», схв. грйжа 
«різь у животі; понос», слн. §гіга «по¬ 
нос», стел, грижа; — псл. §гуга< *§гу- 
Аа, похідне від §гугіі «гризти»; при¬ 
пущення про запозичення з румунської 
мови (Уіпсепг 14) малоймовірне; навпа¬ 
ки, рум. §тр «турбота, страх» (молд. 
грйжа «тс.») є запозиченням з болгар¬ 
ської мови (ИБКМ 347; СДЕЛМ 90).— 
Шанский ЗСРЯ І 4, 186—187; Фасмер І 
466; Преобр. І 163; Вгйскпег 160; Мла- 
денов ПО; БЕР І 281—282; Вегіаі ЕЗБЛ 
І 178;^ЗССЯ 7, 161—162; Вегп. І 359; 
Мікі. ь,\У 80.— Див. ще гризти. 

[грижник] (бот.) «грижниця, остуд¬ 
ник, Негпіагіа §1аЬга Ь. Ж; родовик 
лікарський, 5ап§иізогЬа оШсіпаїіз Б. 
Мак; вероніка дібровна, Уегопіса сіїа- 
таесігуз Б. Мак; зірочник лісовий, 5іе1- 
Іагіа Ьоіозіеа Б. Мак», [грижень\ «сухо¬ 
ребрик стиснутий, ЗізушЬгіит зігіс- 
ііззітит Б.» Мак, грйжниця «остудник», 
[грйзник] «грижниця сіра, Негпіагіа іп- 
сапа Я; перстач гусячий, РоіепШІа 
апзегіпа Б. Мак», [гряжник] «тс.» Мак; — 
р. грижник «грижниця» [та ін.], грйж- 
ница «грижниця; перстач» [та ін.], [гри- 
жбвник] «грижниця» [та ін.], бр. [гриз- 
нік] «грижниця»; — похідні утворення 
від грйжа, грйзти; назви зумовлені 
застосуванням цих рослин у народі 
для лікування різних хвороб; назви 
грижниці, які відповідають латинській 
назві цієї рослини (лат. Ьегпіагіа по¬ 
хідне від Ьегпіа «грижа»), можуть бути 
пов’язані з тим, що в деяких місцях на¬ 
пар з цієї рослини п’ють при болях піс¬ 
ля важкої фізичної праці або підняття 
великої ваги.— Носаль 97, 167, 203; 
Лік. росл. 81, 198—200, 224.— Див. ще 
грйжа, грйзти. 

грижпан — див. гришпан. 
грйзти, гризтися, [грйза] «сварка; 

сум, скорбота», [гризанйна] «сварка», 
[гризалка] «жувальні органи» Ж, Ігри- 
зало] «тс.» Ж, [гризачка] (бот.) «ріпа, 
Вгаззіса Кара; кавун, Сисишіз сіїгиііиз 
ВеНЗн», [гризення] «докір» Я, \гризяи\ 
«сварлива людина» Я, гризня, гризота 
«сум, скорбота; сварка», гризотня, гри- 
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гризун гриміти 

зун, [гризучка] «ріпа», [гризюка] «свар¬ 
лива людина», [гризь] «ломота; ревма¬ 
тизм; пупова грижа», [гризьба] «сум, 
печаль» Ж, гризь (вигук для позначення 
гризіння), [гризлйвий\ «сварливий» Я, 
гризотний, гризучий, гризький, відгри¬ 
затися «лаятися», [відгризка] «зла лай¬ 
лива репліка» Ж, [відгрйзок], [згриз] 
«сум, печаль», [згрйза, згризота] «тс.», 
[нагризок] «обгризений кусочок» Ж, не¬ 
догризок, [недогризя] «недоїдене сіно» 
ВеЛ, огризатися, [огриз] «залишок» Ж, 
огрйзок «тс.», [огрйза] «сум» Ж, [перегриз- 
ки] «недоїдене сіно» ВеЛ, [угрйза] «сум, 
скорбота», [угрйзка] «сварка; скорбота» 
Ж; — р. грьізть, бр. грьюць, др. гризти, 
п. £П2С, ч. Ьгугіі, слц. Ьгу2Ї, вл. Ьгугас, 
нл. §гугаз, болг. гриза, м. гризе, схв. 
грИісти, слн.^гізіі «гризти; жалити, щи¬ 
пати», стел, гркісти; — псл. §гузІі<£гуг- 
іі; — споріднене з лит. ^гаигіі «гризти», 
лтс. §гайгі «тс.», можливо, також з гр. 
|5рїї%(о «скрегочу зубами»; іє. *§-гй|:Ь-, 
*§їгєи§Ь- «скреготати зубами», пов’я¬ 

зуване (Кигуїошісг Еіисіез іпбо-еиго- 
рееппез 13—14; Преобр. 163; Ргізк І 
410) з іє. *§“гаи- «молоти, кришити».— 
Шанский ЗСРЯ І 4, 187; Фасмер І 466; 
Горяев 82; 31а\у?кі І 364; Вшскпег 160; 
НоІиЬ—Кор. 134; ЗсЬизіег-Земш 354; 
БЕР І 282; Зкок І 619; ЗССЯ7,160—161; 
Вегп. І 359; Мікі. Е\¥ 80; Ргаепкеї 164— 
165; Ргізк І 272; Рокоту 485 —486. 

[гризуні «мертвонароджена дити¬ 
на»; — пов’язане з дієсловом гризти; 
первісно стосувалося, мабуть, лише 
мертвонароджених, які помирали від 
травм («нагризання»); можливе також 
пов’язання з [грйза] «сум, біль, скорбо¬ 
та».— Див. ще гризти. 

грильяж «сорт цукерок з підсмажени¬ 
ми горіхами»;—р. грильяж, бр. грильяж, 
п. §гу!аг, ч. §гі1аг, £гі1іаг, слц. §гіііаг;— 
через російську мову запозичене з фран¬ 
цузької; фр. §гі11а§е «смаження, випалю¬ 
вання (руди, цегли і т. п.)» пов’язане з £гі1 
(§гі!1е) «решітка для смаження; жаровня», 
дфр. §гі11е (< §гаї1е, £ГЄЇІЄ) «тс.», що по¬ 
ходить від лат. сгаіїсиїа «решітка, жаров¬ 
ня», пов’язаного з сгаїіз «плетінка», спо¬ 
рідненим з гот. Ьайгсіз «двері», дангл. Ьуг- 
сіеі «очеретяний пліт; огорожа», нвн. Нйг- 

бе «плетена загорожа», гр. иартаЩ)о£ 
«корзина».—СІС 185; ССРЛЯ 3, 401; 
Шанский ЗСРЯ 14, 171; 51. шуг. оЬсусЬ 
261; НоІиЬ—Ьуег 183; баигаі 375. 

грим, гример, гримувати; — р.болг. 
м. грим, бр. грим; — запозичене через 
посередництво російської мови з фран¬ 
цузької; фр. §гіше «актор, що виконує 
роль смішного старика», походить від 
фр. §гігпег «надавати обличчю певного 
вигляду за допомогою штучних засобів» 
або від іт. §гіто «зморшкуватий»; р. 
гримировать виводиться також безпо¬ 
середньо від фр. §гішег. — СІС 185; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 172; Фасмер І 458; 
СатіІ1зсЬе§ 500; Горяев 80; ІІпЬе^аип 
ВЗБ 50/2, 170; БЕР І 282; Баигаі: 375; 
ВІосЬ 348. 

грймак — див. грімак. 
гримаса, гримасник, гримасувати; — 

р. болг. м. гримаса, бр. гримаса, п. £гу- 
таз, ч. слц. вл. §гітаза, схв. гримаса, 
слн. §гітаза; — запозичене через по¬ 
середництво російської і, можливо, ні¬ 
мецької мови (нім. Огітаззе) з фран¬ 
цузької; фр. §;гітасе «гримаса, зморшка» 
через посередництво старсіспанської 
(ісп. ст. £гітаго «обличчя з гримасою; 
маска») запозичене з германських мов 
(пор. дісл. §гіто «страховище, привид», 
дангл. §гіша «тс.; маска, шолом»).— 
Шанский ЗСРЯ І 4, 172; Фасмер І 459; 
НоІиЬ—Буег 183; 51. мгуг. оЬсусЬ 261; 
К1и§е—Міігка 271; ВІосЬ 348; Оаигаі 
375; Кіеіп 680. 

гримати — див. гриміти, 
гриміти, [греміти, гремотати, гре- 

мотіти], гримати «гриміти, кричати; 
ударяти», грйматися «лаятися», грим¬ 
котіти, гримнути «накричати на ко¬ 
гось; з шумом упасти», грймнутися «з 
шумом упасти», гримотати «гуркотіти, 
гриміти», гримотіти, [грімати] «гри¬ 
мати», [грімотати1 «тс.», [громічати] 
«гриміти» Я, [громохтіти] «сильно гри¬ 
міти» Ж, [грймно1 «шлункові гази» Ж, 
[грйвно] «тс.» Ж, [гримотня, гримотня- 
ва], грім, [грімач] «буркотун» Пі, грім- 
нйця «блискавка з громом; свічка, яку 
запалюють під час грому; свято Стрі- 
тення», громнйця «тс.» Г, Ж, Я, Пі, [грі- 
мот] «стук» ЛексПол, [грімбта] «гри¬ 
мотіння» Я, [грімотня], [громівка1 «яли- 
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Гринда 

на, вражена громом», [громовеня 1 «слаб¬ 
кий грім», громовик «громовержець», 
громовйна «блискавка; електрика», гро- 
мовйця «гроза; громова стріла; белемніт», 
гримкий, гримкотливий, гримливий, гри- 
мотлйвий, гримучий, [гремучий], грім- 
кіїй, грімнйй, громовйй, громохкий, від¬ 
гримілий, [згримотіти] «сильно вда¬ 
рити» Ж, загримати «застукати; затур¬ 
кати криками», загрімати «тс.»; — р. 
греметь, бр. грьімець, др. гремЬти, 
гр%м-Ьти, п. §ггтіес, ч. Ьгтііі, слц. 
ЬгтіеГ, полаб. §гатйі, вл. Ьгітас, нл. 
§гіта5, болг. гр"ьмя, м. грми, схв. грме- 
ти, слн. §гтеіі, стел. грь./мііти; — псл. 
§гьте1і, ^гігпаїі; — споріднене з лит. 
§гишеіі «гриміти», §гатеЧі «падати з 
грюкотом», лтс. §геші «бурмотіти», прус, 
^гишіпз «далекий грім», гр. %рЄрї£(0 

«зчиняю галас; іржу», двн. §гіт «лю¬ 
тий», §гаш «тс.»; іє. *§кгет-, *§Ьгот- 
звуконаслідувального походження.— 
Шанский ЗСРЯ І 4, 166—167; Фасмер І 
455—456, 460; Преобр. І 157, 160; 
Горяев 79; Зіашвкі І 372—373; Вгііск- 
пег 158, 162; Маскек ЕЗЛС 189; НоІиЬ— 
Кор . 135; НоІиЬ—Ьуег 199; ЗсЬизіег- 
Зет: 342—343, 350;" БЕР І 284, 289; 
Зкок І 623; Вегіа] ЕЗЗЛ І 178-179; 
ЗССЯ 7, 163—164; Вегп. 1 360; Мікі. 
ЕШ 77; Тгаиішапп 97; Топоров II 309— 
311; Ргаепкеї 163; Рокоту 458—459. 

Іґрйнда] «поличка; гряділь; шлаг¬ 
баум» Ж; — запозичення з румунської 
мови; рум. §гїпсіа «балка», §гіпс!еі «час¬ 
тина воза; горизонтальна перекладина; 
частина плуга» походить від болг. ст. 
гр/йда «балка, колода», спорідненого з 
укр. гряда «жердина».— ЗсЬеІисІко 131; 
УгаЬіе РошапозІауІса 14, 146; СДЕЛМ 
91.— Див. ще гряда2. 

[ґрйнджа] «сніг з доїдем» Ж; — не¬ 
ясне; можливо, пов’язане з рум. §пп<іі- 
пй «град». 

гринджоли (вимовляється ґ) «прості 
сани; низькі й широкі сани; маленькі 
дитячі санки», гринджолята «маленькі 
санки», [дранджоли, дранджолята, 
Криндждли Пі} «тс.», ст. ґринжола 
(XVII ст.), ґриніоли, гринчола (XVIII 
ст.); — р. [крьінджбльс], п. [§гупго1у, 
цгупсіге, §гепгоІу, £г§псІ2Іо1у, кгепсігаїу] 

гриу 

«низькі прості сани для соломи» (з укр.); 
— очевидно, походить від рум. £ГІП£Іоа- 
гй, зменшувальної форми від §тїпс!а 
«балка; жердина».— Див. ще Гринда. 

грип1, грипозний, грипувати; — 
р. грипп, бр. грип, п. §гура, ч. сЬНрка, 
слц. скгїрка, вл. £гіра, нл. скгіра\уа, 
болг. м. грип, схв. грип, грйпа, слн. 
§гїра; — запозичене, очевидно, з фран¬ 
цузької мови; фр. §гірре «грип» є по¬ 
хідним від дієслова §гіррег «схоплюва¬ 
ти», що зводиться як запозичення до 
франк. §гТрап «хапати», спорідненого з 
нвн. §геіїеп «тс.»; менш переконливе 
виведення фр. §гірре від р. хрип 
(Зскискагсіі 51ауо(і. 69; Саті11$ске§ 492; 
Фасмер І 459).— Шанский ЗСРЯ І 4, 
173; Баигаї: 375—376; К1и§е—Міігка 
271. 

грип2 — див. гриф. 
[грйпа] «незграбна людина, товста 

жінка»; — неясне; можливо, результат 
переосмислення власної назви [/"рйпа], 
зменшувальної форми від Агрипйна, 
під впливом слова [гергбпа] «незграбна 
людина». 

[ґрис] «грубо змелений овес з ячме¬ 
нем, посипаний сіллю, для годівлі тва- 
зин; пшенична крупа Ж; висівки», 
грйс] «висівки» Я, [грисяк1 «вид хліба», 
гризі «змішана з дертю і половою сіль, 
яку дають вівцям»; — п. [£гуз] «гру¬ 
бо змелене борошно з пшона; грубий 
пісок», [§гуг] «тс.», слц. §гіз (§гіза, 
^гізка) «грубе борошно (з манної кру¬ 
пи), манна каша», нл. §ге§ «манна кру¬ 
па; пісок», [§гіз) «пісок; грубо змелена 
пшениця», [§гуз] «тс.», болг. грис «жи¬ 
то, змелене на крупу; манна каша», 
м. гризете.», схв. грйзтгнна крупа»; — 
запозичено через посередництво поль¬ 
ської мови (в українську) з німецької; 
нвн. Опе|3 «манна крупа; грубий пісок, 
гравій» походить від двн. §гіо£ «грубий 
пісок», спорідненого з псл. Цгисіа, укр. 
груда.— Шелудько 28; 51а\узкі І 363; 
Вгйскпег 160; БЕР І 282; Кіи^е—Міігка 
270.— Див. ще груда.— Пор. ґруця. 

[ґрит} «довжина пряжі ниток на 
ткацькому верстаті» Я,; — неясне. 

[гриу] «сорт пшениці, Тгііісит уиі- 
£аге» Пі; — запозичення з румунської 
або молдавської мови; молд. гриу (рум. 
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гриф грйшпан 

§гїи) «пшениця» походить від лат. §та- 
пит «зерно».— СДЕЛМ 92; Ри$сагіи 63; 
ББКМ 348.—■ Див. ще гран. 

гриф1 «фантастична крилата тварина 
з тулубом лева і головою орла; хижий 
птах», грифон «тс.», [грип] «хижий 
птах», [грипеня] «пташеня», ст. грьіфь 
«казковий птах», гриф «тс.» (XVII ст.);— 
р. гриф, бр. грьіф, п. ч. §гуї, слц. §гії, 
болг. грифон «довгошерстий лягавий 
собака», схв. грйф, грифон, слн. §гії, 
§гії6п; — запозичене через посередниц¬ 
тво польської мови з латинської; лат. 
£Г?Р5 (8тУР(Ь)і8) , «гриф, грифон» похо¬ 
дить від гр. «тс.», утвореного з 
рф «шуліка» під впливом ^рилбс «кри¬ 
воносий; скривлений»; форма [грип] за¬ 
позичена, очевидно, через посередництво 
польської мови з середньоверхньоні¬ 
мецької, в якій форма §пї(е) походить 
від двн. §гтї(о) «хижий птах», що зво¬ 
диться до того самого лат. §гур.— СІС 
185; Шанский ЗСРЯ І 4, 173; РісізЬагсІІ 
55; 5^ І 925; Кораііпзкі 374; Юи§е- 
Міігка 269; Ртізк І 329—330. 

гриф2 «довга вузька частина струнних 
інструментів,, уздовж якої натягнуті 
струни; (заст.) рукоятка шаблі», [грй- 
пик] «частина скрипки, до якої прив’я¬ 
зані струни», ст. грифик зменш, від 
грифг «зуб підкови»; — р. болг. гриф, 
бр. грьіф, п. §гуї «гриф; ручка; зуб під¬ 
кови»;—запозичення з німецької мо¬ 
ви; нвн. ОгШ «схоплювання; ручка, 
рукоятка, гриф» пов’язане з дієсловом 
0геіїеп «хапати», двн. §гіїап, спорідне¬ 
ними з дангл. §прап, гот. §геірап, лит. 
£тіеЬіі «тс.», лтс. §гіЬ4і «хотіти».— СІС 
185; Шанский ЗСРЯ І 4, 174; 81. мгут. 
оЬсусЬ 261; БЕР І 283; НйШ-М/огіЬ 
15; К1и§е—Мйгка 269. 

гриф3 «печатка, штемпель із зразком 
підпису»; — р. гриф, бр. грьіф; — за¬ 
позичене через посередництво росій¬ 
ської мови з французької; фр. §гШе 
«кіготь, захват; печатка, штемпель, фак¬ 
симіле» пов’язане з дієсловом £гШег 
«хапати кігтями; дряпати», видозміною 
дієслова £гіррег «тс.», яке зводиться 
як запозичення до франк. §прап «ха¬ 
пати», спорідненого з нвн. §теіїеп «тс.».— 
Шанский ЗСРЯ І 4, 174; ССРЛЯ 3, 403; 
Оаигаі 375.— Див. ще гриф2. 

грифель; — р. грифель, бр. грифель, 
п. §туїе1, ч. гаїііе, слц. £гіїе1’; — запо¬ 
зичення з німецької мови; нвн. ОгїГїеІ, 
двн. §гіїїі1 < §га! через посередництво 
старофранцузької мови (фр. ст. §га!е) 
запозичене з латинської; лат. §гарЬіит 
«металева паличка для писання на вос¬ 
ковій дошці» походить від гр. -[рафеїоу 
«Інструмент для писання», пов’язаного з 
дієсловом ^расрсо «пишу».— Шанский 
ЗСРЯ І 4, 174; ССРЛЯ 3, 404—405; 
К1и§е—Міігка 271.— Див. ще графік, 

грицарня — див. глицарня. 
[грйцик] (орн.) «степовий дерихвіст, 

Оіагеоіа погбтаппі РізсЬ.», [гриць] «ве¬ 
ликий сірий птах» Л; — очевидно, ре¬ 
зультат перенесення власного імені Грй- 
цик, зменшувальної форми від Григо¬ 
рій, переосмисленої як наслідування 
характерного крику цього птаха; пор. 
іншу його назву киргйк.— Булаховский 
Мовозн. 1948, 52; Фасмер І 459. 

грйцики (бот.) «гречка дика, СарзеІІа 
Ьигза разіогіз; [свербига східна, Випіаз 
огіепіаііз Б. Ж; сухоребрик, БізушЬгіит 
раппопісит ЖІ», [грйцик] «вид рослини з 
їстівним стеблом», [грйцки] «осот сивий, 
Сігзіит іпсапит ТізсЬ.», [грицьки] «осот 
польовий, Сігзіит агуепзе (Б.) 5сор.» 
Пі; — очевидно, результат видозміни на¬ 
зви гречка (дика) «Сарзеїіа» через її 
зближення з власним ім’ям Грйцик, 
можливо, під впливом форми [грйшка] 
«гречка», що походить від молд. хрйиікз 
«тс.»; на інші рослини назва могла бути 
перенесена за різними ознаками, 

грицйло — див. грецйло. 
гриць — див. грйцик. 
[гричак] (вид гр*иба) Ж; — очевидно, 

фонетичний варіант назви гірчак «боро¬ 
вик неїстівний, лускач, лисичка не¬ 
справжня».— Див. ще гіркий. 

[грйшка] «гречка» Пі; — зворотне за¬ 
позичення з молдавської мови; молд. 
хрйшкз (рум. Ьгї$сй) «тс.» вважається 
запозиченням з української мови.— 
СДЕЛМ 474; ПЕРМ 366.— Див. ще 
гречка. 

гришпак — див. дрешпак. 
[грйшпані «фарба мідянка; мідна ір¬ 

жа» Я, [ґріншпан] «зелений наліт на 
мідному посуді», [л'рашпан] «синій ка¬ 
мінь» Ж, [грижпан] «віл певної масті». 
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ст. ґришпан-ь «фарба мідянка», грьии- 
пань, гршипан'Ь «тс.» (XVII ст.); — за¬ 
позичення з польської мови; п. §гупзг- 
рап «мідна іржа», §гузграп «тс.» похо¬ 
дить від нвн. Сгцпзрап «фарба мідянка, 
оцтово-мідна сіль, або іспанська зелень», 
яке зводиться до свн. ^гйепзрап (також 
Зрап^гііп) (букв, «іспанська зелень»), 
що є калькою слат. уігісіе Нтзрапісиш 
«іспанська зелень».— Шелудько ЗО; 
Тими. 648; 51У І 926; Вгйскпег 160; 51. 
^уг. оЬсусЬ 262; К1и§е—Міігка 275. 

гріб — див. гребти, 
[грідушкй] «передня частина кепта¬ 

ря»; — неясне. 
[грізд] «пробка, чіп», [грозд] «тс.»; — 

болг. [грезд] «чіп у бочці», грездей «проб¬ 
ка на крані в бочці; втулка; сук на дере¬ 
ві»; — ОЧеВИДНО, ПОв’ЯЗане З ПСЛ. *£Г02СІ-, 
укр. гроно, болг. грозд (грдзде) «гроно»; 
розвиток значень міг відбуватись так: 
«гілка» > «сук» > «дерев’яна втулка».— 
Фасмер І 460; БЕР І 278; Младенов 
111; ЗССЯ 7, 142.— Див. ще грбзно, 
грбно.* 

[грім] (бот.) «грижниця гола, Негпіа- 
гіа §1аЬга», [громик] «тс.», [громовйк] 
«оносма, Опозша Е.; синяк, ЕсЬіит 
уи1§аге Е.Мак; синяк червоний, ЕсЬішп 
гиЬгит ^ас^. Мак»; — зв’язок назв із 
прямим значенням слова грім зумовле¬ 
ний, очевидно, тим, що рослини почина¬ 
ють цвісти в травні, під час перших вес¬ 
няних громів.— Нейштадт 457—458.— 
Див. ще гриміти.— Пор. громашик. 

[грімак] «шматок льоду для ковзання 
з гори», [громак] «тс.; зліплений з коро¬ 
в’яку і заморожений таз для катання 
Пі», [грймак] «тс. Пі; шматок залізадля 
ковзання Ж»; — очевидно, результати 
семантичної і фонетичної (під впливом 
грім, гриміти) видозміни слова [гро¬ 
мак] «баский кінь», що пов’язується 
з тат. аргамак «скаковий кінь».— Б і 
106.— Див. ще громак1. 

[грімізьбнчик] «ремез, болотяна си¬ 
ниця, Кетіг репбиііпиз» Л; — резуль¬ 
тат видозміни форми ремез (пор. форму 
ремезьдк «тс.»), зближеної з словами гри¬ 
міти, грім.— Див. ще ремез. 

грінка1 «підсмажена скибочка хлі¬ 
ба; [невеликий шматок хліба, сиру, ка¬ 

вуна; виграш (у виразі грінку убити, 
спіймати)]», [гріня] «підсмажена ски¬ 
бочка хліба» БІ, [грінчйти] «підсмажу¬ 
вати (хліб)»; — р. грендк, бр. гртка, 
п. §Г2апка, слц. Ьгіапка;—псл. *§геп,ькь, 
*§гепька, похідне від §ге!і «гріти, жа¬ 
рити»; з української мови запозичено в 
молдавську (хрйнкз) і румунську (Ьгіп- 
са).— Москаленко УІЛ 47; Шанский 
ЗСРЯ І 4, 167; Фасмер І 456; Преобр. І 
164; ЗССЯ 7, 118; СДЕЛМ 474; БІЖМ 
366.— Див. ще горіти, гріти. 

грінка2 — див. грбно. 
[грісвиця] «проміжна смуга між дво¬ 

ма рядами насаджень на бахчі»; — не 
зовсім ясне; можливо, пов’язане з болг. 
гресчица «нерозоране місце на полі», 
яке в такому разі навряд чи може бути 
зведене до греж(д) «видовжений горб» 
(БЕРІ 278). 

гріти, грілка, вигріви «час, коли гріє 
сонце», [вйгрівки] «вигрівання (заго¬ 
ряння) на сонці» Ж» [загріток] «теплота», 
[зогріток] «притулок», зігрівальний, 
зогрівальний, нагрів, нагрівальник, на- 
грівнйк, нагрівальний, нагрівнйй, недо¬ 
грів, огрівнйй, огрійливий, обігрів, обі¬ 
грівач, огрівнйк, обігрівальний, обігрів- 
нйй, пригрів «місце, освітлене сонцем; 
[місце, що обігрівають]», [пригріжа, при- 
грівнйк, розгрів Нед], розігрів, [угрівок\ 
«місце, де гріє сонце», [угріва] «тс.»; — 
р. греть, бр. грзць, др. гр'Ьти, п. ^ггас, 
ч. Ьгаіі, слц. Ьгіаі’, вл. Ьг&5, нл. §гбз, 
болг. грея, м. грее, схв. грЩйти, слн. 
£геІі, стел, гр'кти; —псл. §геіі, пов’я¬ 
зане з §оге!і «горіти»; — ту саму звукову 
форму кореня мають споріднені слова 
лтс. £гетеп5 «печія, згага», алб. п§гоЬ 
«грію».— Шанский ЗСРЯ І 4, 168; Фас¬ 
мер І 456; 51а\узкі І 365; Вгйскпег 160; 
МасЬек ЕЗЛС 187; НоІиЬ—Кор. 134; 
ЗсЬизіег-Зе^с 340—341; БЕР І 279— 
280; ЗССЯ 7, 116—117; Вегп. І 351; Мїкі. 
Е\У 78; Тгаиїтапп 79; Регззоп Веііг. 
129, 668; Рокоту 493—495.—Див. ще 
горіти1. 

гріх, [грішйтель\, грішник, гріхов¬ 
ний, грішний, [грішничий] Ж, [гріхува- 
тися\ «усвідомлювати провину» Ж, врі- 
шйти, безгрішшя, [взгріх} «пропущене 
при оранці місце» Ж, [загрєх, згрех, зо- 
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гриех, зріх, ізгрех, узгрех, узрйх) «тс.» 
Л, огріх «погрішність, помилка; пропу¬ 
щене при оранці місце», погріх, погріш- 
ка, [погрішник], погрішність, прогріх 
«промах, помилка», [розгрішенє] «від¬ 
пущення гріхів» Ж, Пі; — р. грех, бр. 
грзх, др. грЬхь, п. §г2ес1з, ч. ЬїісЬ, 
слц. ЬгіесЬ, вл. ЬгесЬ, нл. §гесЬ, полаб. 
§гесЬ, болг. грях, м. грев, схв. грех, 
§гї]еЬ, слн. §геЬ, стел. грЬх”к; — псл. 
§гехь; — етимологія непрозора; най¬ 
більш імовірне пов’язання з лит. §гаі- 
гйз «крутий, викривлений», лтс. §геігз 
«кривий» (Епсігеїіп ВВ 27, 190; Ильин- 
ский ИОРЯС 20/3, 69; 51а\узкі І 368; 
Ргаепкеї К2 70, 138; 5кок І 617) або з 
гріти у розумінні «пекти (про сумління)» 
(Фасмер І 456—457; БЕР І 290); мало- 
переконливі спроби зіставлення з лит. 
§гіеІі «знімати пінку, збирати вершки» 
(Вегп. І 350—351; Вгйскпег 161—162), 
з дінд. ЬЬгезаіі «хитається, спотикається» 
(СНагрепІІег АЇЗІРЬ 37, 46—48), з гр. 
Хрєое (хреТод, хремс;) «борг, вина» (Пре- 
обр. І 164; Реіг ВВ 21, 214; ЗсЬгасІег 
РеаІІехікоп II 597), з лит. гікіі «поми¬ 

лятися» (МасЬек Е5.ІС 188—189).— Щан- 
ский ЗСРЯ 14,168; ЗсЬизіег-Зе^с 341; 
Вегіа] Е55Л І 174; ЗССЯ 7, 114—116. 

гріш (заст.) «півкопійки; гроші», [гро- 
шаччя] «гроші», грошей «тс.», [грошево] 
«купа грошей» Ж, грошенята, грошина 
«монета», [грошиствд] «багато грошей» 
Ж, гроші, [грошник] «багач» ЕЗб 4, 
[ґрош(ч)йтяр] «маклер» ЕЗб ЗО, [грошшя] 
«гроші», грошевий, грошовйй, грошовй- 
тий «багатий», безгрішшя, безгрошевая, 
безгрошів"я, безгрішний, безгрошовий, ст. 
грош-ь (XIV ст.); — р. бр. болг. м. грош, 
п. §го$2 «гріш, гроші», ч. слц. £ГОЗ, 
вл. нл. кгоз, схв. грош, слн. £гді; — 
запозичене (можливо, через посередниц¬ 
тво польської мови) з старочеської або 
давньоверхньонімецької;—ч. ст. §гоз 
(грошова одиниця), як і двн. §гозсЬ(е), 
походить від слат. ^гоззиз (сіепагіиз) 
букв, «товстий» (динар), спорідненого з 
корн. Ьгаз «товстий», дірл. Ьгез «тс.».— 
Кобилянський Мовозн. 1976/6, 33; Ко- 
ломієць Мовозн. 1975/6, 85; Москаленко 
УІЛ 23; Чернов ЛБ VII31—32; Шанский 
ЗСРЯ І 4, 179—180; КісЬЬагсІі: 55; Фас¬ 

мер І 462; Преобр. І 161; Горяев 81; 
Зіа^зкі І 352; Мельников Зіауіа 1967; 
100; МасЬек Е5ЛС 152; НоІиЬ—Ьуег 
184; НоІиЬ—Кор. 118; БЕР І 286; Мла- 
денов 1І1; Вегп. І 354; Мікі. ЕМ’ 79; 
Таїсіє—Ноїт.г І 623. 

гроб1, гробар, гробарик, гробач, гро¬ 
би, гробкй, гробковйй, гробний, гробни¬ 
ця, гробовець, гробовий, гробовйця, гро¬ 
бовище — див. гребтй. 

[гроб2] «вид весняної гри» Ж, [гроби] 
«пара дівчат або хлопців, яка ловить 
інших під час гри в хрещика» Бі; — ре¬ 
зультат видозміни деетимологізованих 
форм [роб] «учасник гри в роби», [роби] 
«вид гри Г; відокремлена пара учасни¬ 
ків гри в хрещика Ж» під впливом фо¬ 
нетично близької форми [гроб] «гріб».— 
Див. ще роб. 

гробак «черв’як; личинка комах», 
робак «тс.», робацтво, [робачковатий] 
Нед; — п. £гоЬак, гоЬак, ЬгоЬак (з 
укр.); — результат видозміни форми 
хробак під впливом основи гроб- з пере¬ 
осмисленням, можливо, як назви мо¬ 
гильного черв’яка і з дальшою втратою 
початкового г внаслідок другої деети¬ 
мологізації.— Див. ще хробак. 

грог «напій з рому або коньяку з цу¬ 
кром і гарячою водою»; — р. бр. болг. грог, 
п. ч. слц. вл. §го£, схв. грог, слн. §гб§; — 
запозичене через російську мову з англій¬ 
ської; англ. §го£ походить від Ого§(гат), 
прізвиська англійського адмірала Верно- 
на (XVIII ст.), який уперше наказав роз¬ 
бавляти матроський ром водою; прізвись¬ 
ко Ого^гат дано за назвою тканини 
§го§гаш (виготовлюваної з шовку або 
суміші шовку і мохеру, вовни), з якої 
був зроблений генеральський плащ; ця 
назва походить від фр. §го$ §гаіп, букв, 
«грубе зерно», що складається з прикмет¬ 
ника §Г05 «товстий, грубий», який похо¬ 
дить від лат. §го5и5 «товстий», та імен¬ 
ника £гаіп «зерно», що зводиться до лат. 
£гапит «зерно, крупинка».— СІС 186; 
Шанский ЗСРЯ 1 4, 175; Кораііпзкі 373; 
НоІиЬ—Буег 184; Кіеіп 682; Баигаї 
370.— Див. ще гран, ґрос, зерно. 

[гроготати] «гриміти» Я, [груготіти] 
«тс.; бурчати» Пі;—очевидно, резуль¬ 
тат контамінації форм грохати і [грего- 
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тати (греготіти)] чи гоготати (гуго¬ 
тіти).— Див. ще гоготати, греготіти, 
грохати. 

гроза «дощ із громом і блискавкою; 
[погроза; громадина]», грізьба «погро¬ 
за», грозьба «тс.», грозовий, грозянййу 
грозйтиіся), згрізна «грізно», [згрізнути- 
ся 1 «пригрозити», загроза, загрозливий, 
загрожувати, [нагрджуватися] «погро¬ 
жувати», [огроза] «загроза», погроза, по¬ 
грозливий, погрожувати, [пригрози\ Ж, 
пригрожувати; — р. гроза, бр. гроза 
«щось грізне, те, що наводить страх», др. 
гроза, п. §гога «жах; гроза; суворість», 
ч. Ьгйга«жах», слц. Ьгога«тс.», вл. Ьгога, 
нл. £ґогу5, §гогЬа, полаб. §гигпй «гид¬ 
ка, бридка», болг. [гроза] «жах», м. 
гроза, схв. гроза, гроза, слн. §гога «тс.», 
стел, гроза; — псл. §гога «жах»; — спо¬ 
ріднене з лит. £гаг6іІ «погрожувати», 
лтс. «^гегибі «тс.»; менш переконливі 
зіставлення з лит. £газа «погроза», £га- 
зйз «прикрий; холодний», §ге5Іі «погро¬ 
жувати, відстрашувати, викликати оги¬ 
ду» (Зіамгакі І 353; Потебня РФВ 3, 91; 
Вегп. І 354—355; Вгііскпег 159), з гр. 

«страшний» (Воізасц 154; Рокоту 
353; 9ССЯ 7, 141 —142), з лит. ^гипізіі 
«погрожувати», псл.^гьтеіі, §готь (Ре- 
сієгзєп К2 40, 179).— Шанский ЗСРЯ І 4, 
175; Фасмер І 460; МасЬек Е5ЛС 186; 
5сЬи5Іег-5е\лгс 352—353; БЕР 1283; 5кок 
І 625; Вегіаі Е85) І 182; Ргаепкеї 165; 
Вц§а РР II 217; МйЬІ.— Епсіг. І 651; 
Ргізк І 322. 

грозд1 — ДИВ. грізд. 
грозд2 — див. груздь. 
[грозлої «гроно» Ж; — утворення з 

суфіксом -ьіо ВІД ОСНОВИ ПСЛ. §Г02СІ'.— 

Див. ще гроно.— Пор. гранка-, грезен, 
грозно. 

Ігрозно] «виноград; гроно (виногра¬ 
ду та ін.)», [грознянка (бот.) «гронянка 
місячна, ключ-трава, ВоігусЬіит Іипа- 
гіа (Б.) 5мл» Ж) 1грознаток] «тс.» Мак, 
[грознйстий] «з великим квітучим гро¬ 
ном» Ж, [гроздоватий] «гронистий» Ж;— 
р. гроздь, грозд (заст.), др. грозд-ь, 
гроздь, грознь, грознь, п. ст. £гогпо, 
ч. Ьгогеп, слн. Ьгогпо, болг. м. грозд, 
схв. грозд, грозд, слн. §гогсі, стел, 
гроздь, грози-ь; — псл. *§гогс1ь(п-); — 

споріднене З ЛТС. §ГЄ2П5 «півнячий гре¬ 
бінь», можливо, також гот. двн. §газ 
«трава», евн, £гизе «паросток, пагін», 
як похідними від іє. *§Ьго-, *§Ьга- «рос¬ 
ти, вистромлятися»; після занепаду ь 
група приголосних здн в українській 
мові закономірно спростилася у зн.— 
Шанский ЗСРЯ І 4, 175—176; Фасмер І 
460; Масіїек Е&ІС 185; НоІиЬ—Ьуег 
198; НоІиЬ—Кор. 133; БЕР І 283—284; 
5кок І 608;Вегіаі Е553 І 182; ЗССЯ 7, 
142. —Див. ще гроно.— Пор. гранка3, 
грезен, грозло. 

громада «суспільство, група, товари¬ 
ство; великий предмет; купа», громаддя, 
громадина, громадище, [громаділка] «кін¬ 
ські граблі», громадільник «той, хто 
згрібає сіно», громадка «зграйка», гро¬ 
мадськість, громадянйн, громадянство, 
[грімкий\ «високий, плечистий, дужий» 
МСБГ, [громадно] «разом», громадити 
«згрібати», а/?о,иадшя«ся «згрібатися; зби¬ 
ратися», нагромаджувати, нагромад¬ 
ження, [огрдм] «громаддя», [огрбма] «тс.; 
величезна кількість» Ж; — Р- громада 
«великий предмет; безліч», бр. громада, 
др. громада «купа; вогнище», п. §готас!а 
«натовп; купа; група, клас», ч. слц. вл. 
Ьгошасіа «натовп, купа», нл. §готасіа, 
болг. грамада «купа, камінь», схв. гро¬ 
мада, слн. §готагїа, ^гтасіа, стел, грл- 
лілдй «купа; вогнище»;— псл. §готас1аг 
бгатасіа; — споріднене з лит. ^гйшаїаз 
«купа», §гатапіаз«грудка, купа», §гитз- 
іа$ «грудка землі», дінд. угашай «натовп, 
товариство», лат. §гешіиш «оберемок», 
дІнд. §гатаЬ «натовп, община»; Іє. 
*£гет-< *£ег- «згортати, збирати».— 
Шанский ЗСРЯ І 4, 176—177; Фасмер І 
460; Преобр. І 160; Зіамгзкі І 347—348; 
НоІиЬ—Кор. 133; МасЬек ^Е5,ЇС 185; 
НоІиЬ—Буег 198; ЗсЬизіег-Зе^с 350— 
351; БЕР 1 272; 5кок І 606; ЗССЯ 7, 
103—104, 136—137; Вегп. І 345; Ргаеп¬ 
кеї 162—163; Регззоп Веііг. 99; Ргізк 
І 328; Рокогпу 382—383. 

[громак1] «баский кінь»; — п. ст. Ьго- 
так; — видозмінене запозичення з тюрк¬ 
ських мов; походить, очевидно, від тур. 
аг^ашак «скаковий кінь» (пор. р. арга¬ 
мак з тат. аргамак «тс.»), яке зводиться 
до ар. мн. гішак, одн. гашака (з артик- 
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лем аг гашака) «поганенька коняка».— 
Фасмер—Трубачев І 84; Вгискпег 468; 
ЬокоізсЬ 9; Горяев 5.— Пор. румак. 

громак2— див. грімак. 
[громашик] (бот.) «печіночниця, Не- 

раііса поЬіііз Оагз.»; — неясне; можли¬ 
во, пов’язане з грім, як назва рослини, 
що цвіте до першого весняного грому 
(розцвітає зразу ж, як зійде сніг).— 
Вісюліна —Клоков 119.— Див. ще гри¬ 
міти.— Пор. грім, громовик. 

громити, громило, погром, погромник, 
[пригромйтися] «насунутися, зібратися 
натовпом», розгром; — р. громйть, бр. 
граміць, п. £готіс «громити», ч. оЬго- 
тііі «вразити», ст. Ьготііі «вражати», 
слц. оЬгошіГ «приголомшити», болг. 
громі (з рос.); — псл. [§готіШ; — по¬ 
в’язується з £готь «грім» (Вегп. 1 353); 
проте не виключена можливість зв’язку 
з основою £Гот- «купа, натовп», збе¬ 
реженою в похідних утвореннях псл. 
§готасіа, схв. §готаса «тс.», р. [грбмозд] 
«купа непотрібних речей, ворох»; у та¬ 
кому разі первісно могло означати «пе¬ 
ретворювати в руїни, в купу уламків».— 
Пор. гриміти, громада, громушина. 

громовйк — див. грім. 
[громоздйти] Ж, громіздкий;—р. гро- 

моздйть, бр. [грамазда] «купа речей, 
мотлох», п. §готагсІ2Іс «нагромаджува¬ 
ти», ч. Ьготагбііі «нагромаджувати, зби¬ 
рати докупи»; — псл. ^готогсі- (§го- 
тагсі-), похідне від тієї самої основи 
§гот-, що й §гота(іа. — Фасмер І 
461; ЗССЯ 7, 137.— Див. щегромада.— 
Пор грамозд. 

[громотйти] «громадити» (сіно) Ж; — 
можливо, давнє похідне від тієї самої 
основи дгот-, що й у словах громада, 
громадити (див.). 

[громушина] «грунт, усіяний дріб¬ 
ними камінцями»; — очевидно, похідне 
від громйти в первісному значенні «пе¬ 
ретворювати в уламки, дробити».— Див. 
ще громйти. 

гроно «жмуток, китиця плодів або 
квітів», ґрбно, ґроначтс.», [грінка] «гро¬ 
но горіхів; кошик соняшника», [гронй- 
тися] «в’язатися в грона», гронянка 
«ВоІгусНІиш 5уг.; ключ-трава, Воігу- 
сЬіит ІипагІа (Ь.) 5\у. Ж»; — р- [грона] 
«гроно», [грбнка] «гранка горіхів», бр. 

грбнка, п. §гопо «гроно», каш. [§гопо] 
«купа, стадо», болг. грбнка «вид грона, 
щитовидне суцвіття», схв. грона (грона) 
«китиця (ягід)»; — псл. §гопо, похідне 
від і є. *§Ьго-, *§Ьгз-, *£Ьег- «рости, 
зеленіти, виступати, вистромлятися»; — 
споріднене з двн. §гапа «вуса», шв. §гап 
«ялинка», укр. грань; фонетичний варі¬ 
ант з початковим г (укр. гроно) є, оче¬ 
видно, полонізмом.— 5їа\узкі І 350—351; 
БЕР І 285; ЗССЯ 7, 139—140; Рокоту 
440.—Пор. гранка,2, грань3, грезен, гроз- 
ло, гроз но. 

Ігропа] «полонина» Ж; — п. [§гара] 
«балка, гора, скелястий хребет, круча», 
ч. [§гараГ «балка; неродюча земля», 
слц. [§гара] «неродюча земля», болг, 
грбпа «яма для гасіння вапна», [грапа] 
«нерівність, вибоїна», схв. §гора «низь¬ 
ке місце, долина»; — запозичення з ру¬ 
мунської мови; рум. §гоарй «яма» похо¬ 
дить від алб. £гбра «яма, могила», по¬ 
в’язаного, очевидно, з псл. §гоЬь «гріб»; 
зіставляється також (МасЬек Е5ЛС 151) 
з іт. §герро «обрив, схил» як «праєвро- 
пейське».— Шаровольський 36. захо- 
дозн. 53, 58; 31а\узкі І 341; Сг8п]а1й 
285—286, 444; БЕР І 274, 285; УгаЬіе 
Котапозіауіса 14, 146; №$й—Аггпа^ 
та ін. Когпапозіауіса 16, 87; СДЕЛМ 
91.— Див. ще гребти* 

[ґрос] «отара кітних овець»; — запо¬ 
зичення з східнороманських мов; в ос¬ 
нові запозичення лежить або іменнико¬ 
ве значення молд. грос, рум. §гоз «ос¬ 
новна частина загальної кількості», або 
прикметникове значення «вагітний», 
властиве розмовному вжитку; молд. 
грос (рум. §гоз) походить від лат. §гоз- 
зиз «товстий», спорідненого з дірл. Ьгез, 
корн. Ьгаз «тс.».— ЗсЬеІисІко 131; Шаро¬ 
вольський 36. заходозн. 53, 55; ІМі^а— 
Агта? та ін. Ротапозіауіса 16, 87; 
УгаЬіе Ротапозіауіса 14, 146; Сгйпіаїй 
286; СДЕЛМ 91; Ри$сагіи 63; ШаМе— 
Ноїш. 1 623. 

гросбух «головна книга в бухгалте¬ 
рії»;— р. грбссбух, бр. гросбух;—запо¬ 
зичення з німецької мови; нім. Огозз- 
ЬисЬ утворено з прикметника §гозз «вели¬ 
кий, крупний», спорідненого з днн. £гоі, 
дангл. §г5аі, англ. §геаі «тс.», дїсл. £гаиіг 
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«крупа», нвн. Отйіге «тс.», та іменника 
ВисЬ «книга», спорідненого з англ. Ьоок, 
дангл. Ьос, дфриз. Ьбк, дат. Ьо£ «тс.», 
гот. Ьока «літера» і далі, з двн. ЬиоЬЬа 
«бук», нвн. ВисЬе «тс.» у зв’язку з тим, 
що давні германці писали рунічні пись¬ 
мена на тонких дощечках бука.— СІС 
186; Шанский ЗСРЯ І 4, 178; КІи£е— 
Міігка 106, 272; Кіеіп І 159, 186.— 
Див. ще бук.— Пор. буква, гросмейстер. 

гросмейстер (звання шахіста вищої 
кваліфікації); —р. гроссмейстер, бр. 
гросмайстар, болг. грбсмайстор;— че¬ 
рез російську мову запозичене з німець¬ 
кої; нім. Огоззтеізіег утворено з прик¬ 
метника £гозз «великий» та іменника 
Меізіег «майстер, фахівець».— СІС 186; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 178; ССРЛЯ З, 
422.— Див. ще гросбух, майстер. 

грот1 «печера в скелі»; — р. бр. грот, 
п. £гоіа, слц. ^гоїіа (архіт.) «штучний 
грот», схв. грбтло «ущелина, кратер, 
жерло, горловина»; — запозичення з 
французької мови; фр. ^гоііе «грот» 
походить від іт. £го1і:а «тс.», яке через 
посередництво нар.-лат. сгиріа (лат. 
сгуріа) «коридор, грот» зводиться як 
запозичення до гр. хрият^ «критий хід, 
склепіння, тайник», похідного від 
хроятю «закриваю, ховаю», спорідне¬ 
ного з лит. кгаиіі «класти одне на друге», 
укр. крйти.— СІС 186; Шанский ЗСРЯ 
І 4, 178—179; Фасмер І 461; 81. \ууг. 
оЬсусЬ 261; Ьаигаі 377; Мезііса 706; 
К1и§е—Міігка 273; Таїсіє—Ноігп. І 297; 
Ргізк II 29—ЗО.— Див. ще крити. 

[грот2! «кіш у млині», [грбтб, грут] 
ДзАтл II; — очевидно, запозичення з 
чеської або словацької мови; ч. слц. 
Ьгоі, як і схв. грот, слн. £го1 «тс.», 
мабуть, походять від двн. кгаііо «кор¬ 
зина» (нвн. Кгаіге «носилки, заплічна 
корзина»), спорідненого з дангл. сгабої 
«колиска», англ. сгасіїе «тс.», дінд. 
£гаіЬпйті «зв’язую».— Дзендзелівський 
Атл. II 247; МасЬек Е5.ІС 185; Юи£е— 
Міігка 400. 

гротеск «художній прийом перебіль¬ 
шення; вид друкарського шрифту»;— р. 
гротеск, бр. гратзск, п. £го1езка, (по- 
лІгр.) £гоіезк, ч. слц. вл. бгоіезка, болг. 
м. гротеска, схв. гротест, слн. бгоіез- 

ка;—через посередництво французької 
мови (фр. ^гоїездие) запозичене з італій¬ 
ської; іт. £го1іезса «гротескний живопис» 
(первісно живопис, малюнки в гроті, 
печері) пов’язане з §гоДа «печера; крип¬ 
та; склеп, грот».— СІС 186; Шанский 
ЗСРЯ І 4, 179; 51. \ууг. оЬсусЬ 258; 
НоІиЬ—Ьуег 184; Оаигаі 377; Кіеіп 683, 
379.— Див. ще грот1. 

[грофкати! «рохкати» ВеУг, [ґрьбх- 
кати, ґрехкати] «тс.» ВеУг; — звуко¬ 
наслідувальні утворення; можливо, дав¬ 
ні варіанти дієслова рохкати (див.). 

грохати, грохкати, [грохотіти] Жі 
[грбхнутися] «грюкнутися, з шумом упа¬ 
сти» Ж, [грбхіт]’, — р. грохать, п. £го- 
сЬоі «грюкіт», ч. ЬгосЬаіі «трахкати, 
ляскати», ст. ЬгосЬої «грюкіт», болг. 
грбхам «грюкаю», м. гровне «грюк¬ 
неться», схв. грохнути, грохдтати, 
слн. £г6Ьаіі «рохкати; бити», р.-цсл. 
гро^ст-к «регіт»;—псл. §гохаіі;— очевид¬ 
но, споріднене з двн. кгаЬЬоп «тріщати» 
(нвн. кгасЬеп «тс.»), лит. «тс.», 
дінд. ^агіаіі «реве», іє. *§ег- звукона¬ 
слідувального походження; висловлю¬ 
ється також думка (ІЛіІепЬеск 78; Мла- 
денов 111; МасЬек Е5& 185; ЗССЯ 7, 
134—135) про пізнє власне слов’янське 
звуконаслідувальне утворення.— Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 4, 179; Фасмер І 462; 
Преобр. І 161; $1а\узкі І 369; БЕР І 285; 
5кок І 623—624; Вегіа] Е85.І І 180—181; 
Вегп. І 353; К1и£е—Міігка 397.— Пор. 
трухнути. 

грохот «велике решето», грохотник, 
грохотйти; — очевидно, запозичення з 
російської мови; — р. грохот «велике 
решето» етимологічно неясне. 

груба «кімнатна піч», [грубар] «опа¬ 
лювач» Ж, грубка, грубник «опалювач; 
пригрубник (?)», [пригр^бник] «ніша ко¬ 
ло груби», [пригрубок] «виступ біля пе¬ 
чі», ст. груба «піч у кімнатах» (XVIII 
ст.); —р. [груба] «голландська або кім¬ 
натна піч; лежанка на печі; комин», 
бр. грубка «голландська піч»; — запози¬ 
чення з' польської мови; п. §гиЬа «ве¬ 
лика піч; копальня» походить від нвн. 
ОгйЬе (двн. £гиоЬа) <<яма» (у т. ч., оче¬ 
видно, і як місце для вогнища в примі¬ 
щенні), пов’язаного з £ГаЬеп «копати» 
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і спорідненого з гот. §гоЬа «яма, діра», 
псл. £ГеЬ£, укр. гребу; припущення про 
запозичення з румунської мови (Уіпсепг 
12) необгрунтоване. — Шелудько 28; 
Фасмер І 462; 5\У І 916; КІиде—Міігка 
266, 273—274.— Див. ще гребти. 

грубий, грубезний, грубелезний «ду¬ 
же товстий», [грубеленний] «тс.» Ме, 
[грубнйй] «товстий», грубуватий, [груб- 
частий] «товстуватий» Ж, [груба] «ва¬ 
гітна» Ме, Мо, Па, [грабар] «пузань» 
Ж, [грубарка] «товстопуза жінка» Ж, 
грубизна «товщина», грубина «тс.», гру¬ 
бість, [грубовінь] «велика товщина» Ж, 
грубощі, {грубствб] «щось дуже товсте» 
Ж, [грубуля] «товстуха», грубити «го¬ 
ворити грубощі», грубіти, грубішати, 
грубнути, грубшати, згрубілий, завгруб¬ 
шки, угрубшки;—р. грубий «недостатньо 
оброблений; нечемний», бр. груби «тс.», 
груби «товстий», др. грубий «неосвіче- 
ний, поганий, злий», п. §гиЬу «грубий; 
товстий», ч. слц. ЬгиЬу, вл. ЬгиЬу «тс.», 
болг. м. груб «грубий», схв. гр$б «гру¬ 
бий, гидкий, брудний», слн. §гоЬ «гру¬ 
бий; великий, гарний; шорсткий», стел. 
гржБ-к «необроблений, неосвічений»; — 
псл. £гдЬь, £гиЬь; — споріднене з лит. 
£гиЬ1йз «грубий, необтесаний», дгиЬйз 
«шорсткий, грудкуватий», £гйЬіі «грубі¬ 
ти», лтс. дгитЬа «зморшка»; зіставля¬ 
ється також з свн. нвн. Кгатрі «судо¬ 
рога» (Вегп. І 355; Фасмер І 462—463) 
або (очевидно, помилково) з двн. нвн. 
§гоЬ «грубий» (ОзіЬоїі Рагег^а І 353; 
Тгаиітапп.99—100; ЗІашзкі І 356—357); 
іє. *£гитЬ-, *£Ьгеи-ЬЬ.—Шанский ЗСРЯ 
І 4, 181; Преобр. І 161; Вгііскпег 159; 
МасЬек Е5ІС 186; БЕР І 286; 5кок І 
626; Вегіаі Е55І І 179; ЗССЯ 7, 145— 
146; РгаепкеІ 172—173; Рокоту 387. 

грубіян, грубіянство, грубіянити; — 
р. болг. грубиян, бр. грубіян, п. §ги- 
Ьіапіп, ч. ЬгиЬІап, §гоЬіап, слц. §гоЬі- 
ап, м. грубщан, схв. грубй]'йн, слн. 
§гоЬі]ап; — через посередництво поль¬ 
ської (і далі, можливо, чеської) мови 
запозичено з німецької; нім. ОгоЬіап 
«грубіян», ст. ^гоЬіапиз «тс.» є жартівли¬ 
вим латинізованим утворенням від нім. 
§гоЬ «грубий», яке зводиться до двн. 
§(е)-гоЬ, пов’язаного з (Ь)гіоЬ «шорст¬ 
кий», (Ь)гиї «струп», спорідненими з лит. 

кгаириз «жахливий»; на грунті слов’ян¬ 
ських мов німецька форма зазнала збли¬ 
ження з ЬгиЬу, §гиЬу, грубий.— Шан- 
ский ЗСРЯ І 4, 180; Фасмер—Трубачев 
І 462; Зіашзкі І 355—356; ЗакоЬзоп 
Шогб 1952, 390; Вегп. І 355; КІи^е— 
Міігка 272. 

[груд] «пагорбок Г; підвищення на 
болоті, де косять сіно ЛЖит; сіно з су¬ 
хого лугу Л», груда «купа» (з р.), [гру¬ 
ди] «сухе місце на болоті» Л, [грудок] 
«горбок Ж; острів на річці 5І. зі. 12», 
[грудовйй] (про сіно) «скошений на мок¬ 
рому лузі з підвищеннями» Ж, [згрудок] 
«суха підвищена ділянка землі» Ж, Ібг- 
рудок] «острів на річці» 51. зі. 12; —р. 
[огруд] «купа, ворох; горб; могила», бр. 
груд «горб; сухий луг, суходіл», п. £г^с1 
«підвищення на (болотистому) лузі; під¬ 
вищення, заросле лісом», ч. (мор.) 
[Ьгиб] «піщана дюна, підвищення на рів¬ 
нині», слц. Ьгиба «клаптик землі»; — 
псл. [досів] «підвищення на землі», 
пов’язане чергуванням голосних з доба 
«гряда, грядка»; вважається також 
пов’язаним з груди; можливо, сюди ж 
належали раніше р. груда «купа; могила; 
копиця снопів; натовп», ч. Ьгоиба «зем¬ 
ля» (у виразі гобпа Ь.), слц. Ьгиба, схв. 
гр^да «тс.», слн. доба (у виразі росі 
§гибо Ш «умирати»), які пізніше могли 
зазнати фонетичного зближення з £гиба 
«грудка».— Дзендзелівський 51. зі. 12, 
109—110; Фасмер І 466—467; Толстой 
122—128; Зїа^зкі 1342—343; РР X 319; 
МасЬек Е56С 186; ЗССЯ 7, 146—147; 
Топоров II 285—287.— Див. ще грудь, 
гряда.— Пор. груда. 

груда «грудка, кусок; замерзла груд¬ 
ками земля», груддя «грудки землі, 
глини», [груде] «грудка» Ж, грудка, 
[грудблє] «грудка» Ж, грудомаха «ве¬ 
лика грудка», грудя «грудка», грудко¬ 
вий «у грудках; кусковий (про цукор)», 
грудкуватий, грудний «грудуватий», 
[груднястий] «тс.», грудуватий; — р. 
[груда] «грудка, замерзлий кусок землі», 
бр. груда «грудка», др. груда «купа, 
громада», п. £гиба «грудка; мерзла зем¬ 
ля», ч. Ьгоиба «грудка», слц. Ьгиба 
«тс.», болг. грудка «бульба, [голова 
(сиру)]», м. грутка «грудка», схв. груда 
«брила, грудка», слн. доба «тс.», стел. 
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грудашник 

гроудл «брила», р.-цсл. гріЗдик «крап¬ 
лі»; —псл. §гис1а; —споріднене з лит. 
£Ш5Іі «товкти», ^гаисійз «крихкий, лам¬ 
кий», §шс1аз «зерно», лтс. ^гйсіз «тс.», 
дісл. §гаи1г «крупа, каша», двн. ^гиггі, 
нвн. Огйіге «тс.», дангл. §гюі «пісок», 
двн. §гіо2, нвн. Огіезз «тс.»; іє. *£Ьгеи-, 
*£Ьгои-с1- «кришити»; питання про на¬ 
лежність сюди р. груда «купа; могила; 
натовп» потребує дальшого дослідження; 
можливо, тут відбулося зближення псл. 
§ги6- і £гдсІ-.— Шанский ЗСРЯ І 4, 
181; Фасмер І 463; Преобр. І 161—162; 
Біамгекі І 359; Вгііскпег 159—160; БЕР І 
286; 8кок І 626—627; ЗССЯ 7, 146— 
148; Вегп. І 357; РгаепкеІ 173—174; 
Тгаиітапп 99; 8ресЬі 159—160.— Пор. 
ГрУД« 

[грудашник] (бот.) «кучеряві кала¬ 
чики, проскурник, Маїуа сгізра Ь.» 
Мак, [груднишник] «тс.» Мак; — похідне 
від груди; назва зумовлена тим, що рос¬ 
лина вживається при кашлі, катарах, 
захриплості.— Носаль 181. —Див. ще 
грудь. 

грудень «останній місяць року; [ли¬ 
стопад]», ст. грудень «одинадцятий, піз¬ 
ніше дванадцятий місяць року» 
(XV ст.); — р. [грудень] «листопад», бр. 
грудзень «грудень», др. грудьнь «листо¬ 
пад», п. §гисІ2Іегі «грудень», ч. ст. Ьги- 
беп, слц. Ьгисіеп, схв. ст. грудан, слн. §гй- 
беп«тс.», стел, гроудкмк «листопад»; — 
псл. §гш1-ьп-, утворене від £гшіа «грудка, 
мерзла земля»; назва мотивується тим, 
що в цей час земля замерзає.— Кочер- 
ган Мовозн. 1967/1, 60—61; Ноіупзка- 
Вагапо\уа 71; Фасмер І 463; Преобр. І 
162; 31а\узкі І 359—360; Шаур Зтимоло- 
гия 1971, 98; Вегп. І 357.— Див. ще 
груда. 

[грудниця] (бот.) «собача кропива, 
сердечник, Ьеопигиз уіііоза Ь.; Беопигиз 
сагбіаса Ь.; приворотень, АІсЬішіїїа 
уцІ£агі5 Ь. Мак»; — похідне утворення 
від груди; назви зумовлені, очевидно, 
тим, що собача кропива застосовується 
в народній медицині при хворобах сер¬ 
ця, 'а приворотень — при катарах ди¬ 
хальних шляхів.— Носаль 26, 210—212; 
Нейштадт 472.— Див. ще грудь* 

[грудинка] (бот.) «рутка лікарська, 
Ршпагіа оШсіпаїіз Б.» Мак; — пов’я- 

груз 

зане з груди; назва зумовлена, мабуть, 
тим, що рослина вживається при тубер¬ 
кульозі легенів.— Носаль 55.—Див. ще 
груди. 

грудь, груди, [груда] «хвороба коней, 
мокрець» Я, [грудай] «той, хто має ве¬ 
ликі груди» Я, [груддя] «груднина» Я, 
грудйна «грудна кістка; великі груди», 
грудйнка, [груднин] «грудна клітка; гру¬ 
динка» Ж, груднйна «груди; грудина; 
[грудинка ЖЬ, груднйця «запалення 
грудних залоз, мастит; грудина; [гру¬ 
динка ЖЬ, [грудняк] «нагрудник» Я, 
грудастий, грудйстий, грудний, груд- 
нйстий «грудастий», [межигрудє] «друге 
грудне кільце у комах» Ж, нагрудник, 
[огрудде] «грудна клітка» Ж, [огрудини] 
«жіночі груди» Ж, [огрудники] «тс.» Ж. 
[передгруде] «нашийник (частина упря¬ 
жі)» Ж, підгруддя, погруддя «бюст 
(скульптура); верхня частина тіла; 
грудна клітка», [пригрудча] «немов¬ 
ля»; — р. грудь, бр. грудзі, др. грудь, 
п. ст. £г§сІ2І, ч. слц. ЬгисГ, вл. Ьгшіг, 
болг. град, м. гради, схв. гр$ди, слн. 
дгоб; —псл. *§гдс1ь;—очевидно, спо¬ 
ріднене з [груд] «пагорбок; підвищення 
на болоті», лат. ^гапсііз «великий, ве¬ 
личний», гр. ррєгОод «гордість», з іє. 
*§Угепсій- «надиматися, набухати»; менш 
переконливі зіставлення з лит. §гап(ііз 
«ланка в ланцюгу» (2иЬаіу 51. а сі. І 2, 
98), з вірм. аг§ап<і «утроба матері» (Ре- 
сіегзєп БР І 1-2), з гр. «хрящ» 
(МасЬек Е5,іЄ 186), з лит. кшіїз «гру¬ 
ди», лтс. кгйіз «тс.» (там же; Оіг^ЬзкГ 
И§. РогзсЬ. 115).— Шанский ЗСРЯ І 
4, 182; Фасмер—Трубачев І 463; Пре- 
обр. І 162; Зіатозкі І 342—343; ЗсЬизіег- 
8е\ус 353; БЕР І 288; 5 кок 1626; Вегіаі 
Е55Л 180; ЗССЯ 7, 148—Ї49; Вегп. І 
356; Топоров II 285—287.— Пор. груд. 

груз1 «вантаж», гружавина «трясо¬ 
вина», [гружало] «болото» Ж, грузйло 
«рибальська жердина Г; рибальський 
груз; лот, висок Ж», [грузйльчик] «ри¬ 
балка, що придавлює невід» Мо, [гри- 
зівка] «вид рибальської вудки» Я, 
[грузкй] «тс.»",Я, [грузія] «багно, болото» 
Я, гризло «частина глини для виготов¬ 
лення однієї посудини» Ж, гризовйк, 
[грузовина] «болото» Ж, Ігрузбта], груз- 
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груз грум 

чйк Г, Я, [грузявина], [грузь] «трясови¬ 
на; густа грязюка», [грюзь] «грузило з 
каменів, прив’язаних до невода», І гру- 
зйстийІ «важкий» Я, грузлий, грузний, 
грузькйй, [гружавіти] «грузнути», [гру- 
жати] «розмішувати», [гружляти] «втоп¬ 
тувати, вдавлювати», грузйти «місити» 
(розм’яклу землю), гризнути, перегруз- 
ка, розгрузка;— р. бр. груз, др. грузи¬ 
тися «погрузати», п. «багно», £щ- 
їус «занурювати», ч. ЬгоигШ, слц. Ьги- 
2Ііі «тс.», нл. §гигк (іхт.) «пічкур», схв. 
[§ги2Ї(] «занурювати», слн. §гогШ «по¬ 
ринати, занурюватися», стел, погрозити 
«занурити, заглибити»; — псл. *§гд2ї>, 
пов’язане чергуванням голосних з 
£г§2- (укр. грязь, грязнути);—найближ¬ 
че споріднене лит. §гат2(іе1і «пори¬ 
нати», ^гатгсійз «глибоко загрузлий».— 
Шанский ЗСРЯ І 4, 182—183; Фас- 
мер І 463; Преобр. І 162—163; $1а\у- 
зкі І 343; НоІиЬ —Кор. 133; ЗсЬизіег- 
Земгс 347—348; Вегіа] Е55І І 182—183; 
ЗССЯ 7, 150—151; Вегп. І 356; Тгаиі- 
тапп 97—98; Ргаепкеї 169.— Пор. гряз- 
нути. 

груз2 «бита цегла, щебінь», [грузалок] 
«грудка» ЛексПол, [ґрузло] «грудка, ку¬ 
па», Ігрузлатий] «залозуватий, із зало¬ 
зами» Ж, ст. ґрузоль «залоза» (XVI ст.);— 
запозичення з польської мови; п. §пі2 
«уламки муру, скель, руїни; щебінь», 
§гиге1 «грудка; (ст.) болячка», ст. £гиг1а 
«грудка; болячка; гуля», [§Ш2е1] «за¬ 
лоза», як і їх відповідники вл. Ьгигі 
«грудка, брила», нл. £гигїа, І^гигсіїаі 
«тс.», болг. груза «грудка (сиру)», по¬ 
ходять, можливо, від того самого кореня, 
що й псл. §гис1а, укр. груда, і найближче 
споріднені з лит. ^гаиіаз «крупний гра¬ 
вій», лтс. £гіі2І (мн.) «груз, гравій», 
§гаиз1і «груз; руїни», які зводяться до 
дієслова лит. §гаи£іі «гризти, жерти», 
лтс. £гайгї «тс.», спорідненого з псл. 
£гугіі, укр. гризти.— Тимч. 649; Зіа^- 
зкі І 361—362; ЗсЬизіег-Земд; 353; БЕР 
1286; ЗССЯ 7, 158; Куркина Зтимоло- 
гия 1971, 77; Ргаепкеї 164.— Див. ще 
гризти, груда. 

груздь (гриб) «біляк, А^агісиз ріре- 
гаіиз», грузд Ж, [груздей МСБГ, груз- 
дінь, грузіль Ж, груждель1 «тс.», [грозд1 
«грузд, Ьасіагіиз гезітиз» Л, ЛЖит, 

[груз] «вовнянка, А^агісиз уеііегеиз Рг.» 
ВеБ, [ґрудз] «тс.» ВеБ; —р. груздь, бр, 
грузд, груздзь; —можливо, пов’язане з 
груда, через те, що росте на грудках; 
зіставляється також (Шанский ЗСРЯ І 
4, 183; РЯШ 1967/6, 56, 128; Откупщиков 
146) з лит. §гигс!йз «ламкий, хрусткий», 
спорідненим з псл. £Піс1а, укр. груда; 
менш переконливе зіставлення з лит. 
§ги2(1епіі «диміти» (Преобр. І 162; По- 
тебняРФВ 3, 92; Горяев 81) за тією оз¬ 
накою, що цей гриб і дим гіркі.— Филин 
Образ, яз. 23, 280; Меркулова Очерки 
175—176; Фасмер І 463—464; ЗССЯ 7, 
158.— Див. ще груда. 

грузин, Грузія; — р. болг. грузйн, 
р. ст. гурзи «грузини», бр. грузін, п. 
Огигіп, ч. слц. Огигіп, вл. Огигіпіап, 
м. Грузин(ец), схв. Грузи]'анац, слн. 
Огигіпес; — утворення на основі тюрк. 
§игсШ «грузин», яке, можливо, похо¬ 
дить від перс. §иг§ «вовк».— Абаев 
Пробл. ист. и диал. 14; Фасмер І 464; 
Никонов 111. 

[ґруля] «картопля», [ґрулина] «кар¬ 
топлиння», [ґрулисько 1 «місце, де росте 
картопля», [ґруляник] «коржик'з тертої 
картоплі», [ґрулянка] «картоплиння», 
[ґрульовина] «тс.»; — п. [§ги1а] «кар¬ 
топля»; — очевидно, походить від слц. 
дгиГа, яке є видозміною форм [§гитр!а, 
кгитріа] «тс.», що виводяться, як і ч. 
ПшшірГа, £гитЬїг], схв. крдмпйр, слн. 
кготріг «тс.», з нім. ОгипсІЬігпе (одна 
з назв картоплі, букв, «земляна'груша»), 
утвореного з іменників Сгипсі «грунт» і 
Вігпе «груша», яке походить від лат. рігиз 
«тс.», що єдоіндоєвропейським середзем¬ 
номорським словом.— Зїашзкі І 360; 

І 921;МасЬек Е5.1С 297; К1и§е—Міігка 
78—79.— Див. ще грунт. 

грум «слуга, що супроводжує верш¬ 
ника або екіпаж; хлопець-лакей»; — р. 
бр. грум, п. слн. £гит, §гоот, ч. слц. 
§гоот; — запозичене через російську мо¬ 
ву з англійської; англ. §гоот «конюх» 
придворний; (заст.) слуга», сангл. £гот(е) 
«хлопець» походить від дфр. §готе (£ГО- 
теі, £Гоитеі, ^оигшеі) «слуга, паж» не¬ 
ясного походження.—- СІС 186; Шанский 
ЗСРЯ І 4, 184; Кораііпзкі 373; НоІиЬ— 
Ьуег 184; КІеіп 671, 682; Вашаї 370, 376. 
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грумічати група 

[грумічати] «сердито бурчати, свари¬ 
ти», [грумотіти] «гуркотіти»; — оче¬ 
видно, результати контамінації форм 
[громічати] «гриміти», гримотіти «гур¬ 
котіти» з [грукати] «грюкати».— Див. 
ще -гриміти, грюк. 

[грун] «пагорбок, гірка», [грунь] «вер¬ 
шина, хребет гори», [ґрунь] «тс.», [гру- 
нище] «скалля» Ж, ст. грунь (XIV— 
XV ст.); — п. [£гигі (§гоп)1 «гора, вер¬ 
шина гори; стрімкий схил; поле, гірська 
поляна», ч. [§гип], слц, £гип; — очевид¬ 
но, запозичення з румунської мови; 
рум. §пїіи «пагорб, вершина пагорба» 
походить від лат. §гипіит «свиняче 
рило», спорідненого з гр. їр6£о) «хрю¬ 
каю», двн. нвн. £гип2еп «хрюкати», 
пор. паралельну назву болг. рт>т «па¬ 
горб, підвищення», схв. рт «тс.», з 
псл. гьіь «морда, рот»; менш переконли¬ 
ве пов’язання з псл. §тапь (укр. грань) 
($їа\У5Ісі І 340; Сгйгцаїй 137; Каг1о\\'ісг 
50Р І 454) або з псл. §г$сіь, укр. грудь 
(Фасмер І 464).— Клепикова Карп. диал. 
и оном. 93—114; Худаш Досл. і мат. V 
147; Кобилянський Гуц. гов. 83;Мовозн. 
1967/6, 45—46; Оої^Ь Опотазііса 5, 
293—294; МасЬек Е5.І6 152; Мікі. Е\У 
423^гаЬіе Котапозіауіса 14, 146. 

[ґрундаль] «груба людина», ст. ґрун- 
далт> «фахівець грубого ремесла» (XVII 
ст.); — запозичення з польської мови; 
п. дгишіаі «землероб, простак; людина 
високого зросту», [§гопсіа1, £гипіа1] «тс.» 
походить від нім. ст. (їгйпсіеі «пічкур; 
дурень», пов’язаного з ОгипсІ «дно, 
грунт».— Тимч. 649; Вгііскпег 101, 
160.— Див. ще грунт, 

[грундзювати] «міцно зв’язувати», 
[ґрундзювати] «тс.», [ґ рундзюватий] 
«вузлуватий; мудрований», [ґрундзьбва- 
ний] «тс.»; — очевидно, походить від рум. 
§гип2 «грудка» (молд. грунз «тс.»), яке 
пов’язується з алб. §гипс1е «висівки», 
спорідненим з лит. §гепсШи «тру», гр. 
Хоуброс; «крупа, зерно», дангл. ^гіпсіап 
«терти, молоти», нвн. Огіпсі «висип, 
струп».— 5сНе1и<іко 131; СДЕЛМ 91; 
ОІЖМ 349; КІи§е—Міігка 271.— Пор. 
грунт. 

грунт «верхній шар землі; (заст.) 
земельний наділ; тверде дно; гірська по¬ 

рода; основа», ґрунт «тс.», [грунтівка] 
«садиба», [ґрунтівка] «тс. Г; жінка або 
дружина з земельною власністю Ж», 
[ґрунтовйк] «землевласник, поміщик» Ж, 
[грунтовйщеІ «садиба», [ґрунтовйще І 
«тс.», грунтдвка (спец.), грунтбвний, 
ґрунтовний, грунтувати «стверджувати 
доказами; робити грунтовку», ґрунту¬ 
вати «тс.», грунтуватися «базуватися, 
спиратися», безґрунтий «безземельний, 
який не має садиби», безгрунтовний 
«безпідставний», безґрунтовний «тс.», 
обгрунтувати «аргументувати», підгрун¬ 
тя «шар землі під грунтом», пригрун- 
тбвий, ст. ґрунт, грунт «земля, поле, 
фундамент» (1322); — р. бр. грунт, п. 
£гипі «земля; дно; фундамент», ч. слц. 
нл. §гипі «фундамент; садиба», болг. 
грунд «фон при фарбуванні», грунт «тс.», 
схв. грунт «земельний наділ; фон при 
фарбуванні», слн. §гйпі «земля, має¬ 
ток»; — можливо, через старочеське по¬ 
середництво запозичено з середньоверх¬ 
ньонімецької мови; свн. Огипі «дно; 
земля; фундамент» споріднене з днн. 
дангл. §гип<і «дно, прірва; земля, рів¬ 
нина; глибина, море», гот. аї^гипсііфа 
«прірва», нвн. Огіпсі «висип, струп», 
дангл. цгіпсіап «терти», лит. §гепсШи 
«тру», лат. Ігешіеге «дробити, молоти», 
гр. храіуол «торкаюсь, намазую», х°д6* 
род «крупа, зерно», можливо, також псл. 
£гдг-, §г§2 (укр. грузнути, грязнути).— 
Гумецкая Пробл. ист. и диал. 113—114; 
Шелудько ЗО; Фасмер І 464; Зіачузкі 
І 360—361; Вгііскпег 160; К1и§е—Міігка 
271, 274.—Пор. груз1. 

[ґрунталя] «плетений з дерези жгут 
на верхньому краї загорожі»; — не¬ 
ясне. 

грунь — див. грун. 
Ігрунькати] «рохкати, хрюкати» 

ВеУг; — звуконаслідувальне утворення, 
паралельне до [хрунькати], хрюкати, 
[кругунькати] «тс.» (див.). 

група, групівщйна, групувати, під¬ 
група, угруповання; —р. гр$ппа, бр. 
болг. м. група, п. ч. заст. слц. §гира, 
схв. грї/па, слн. §пїра; — запозичення з 
французької або німецької мови; нім. 
Огйрре через посередництво французь¬ 
кої мови (фр. §гоире) запозичене з іта¬ 
лійської; іт. £гирро походить від пров. 
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грухнути грюк 

£гор «вузол», £гораг «зв’язувати», яке 
зводиться до галлороманського со-ге- 
раге (пізніше сгорраге), що утворилося 
з лат. со- «з-», (префікс) і основи іменни¬ 
ка гер «канат, мотузка»; менш перекон¬ 
ливе пов’язання (Кіеіп 683) з пгерм. 
*кгирра «кругла брила, маса».— Шан- 
ский ЗСРЯ І 4, 185; Фасмер І 464; 
51. \ууг. оЬсусЬ 261; НоІиЬ—Ьуег 184; 
КІи§е—Міігка 273; Оаигаї 377. 

грухнути «грюкнути» Ж, ст. грух¬ 
нути «рознестись, почутись, загриміти» 
(XVI ст.); —очевидно, запозичення з 
польської мови; п. ^гисЬп^с «грюкнути¬ 
ся, брязнути, гепнутися; жбурнути», 
пов’язане з §гисЬо1 «гуркіт», є звукона¬ 
слідувальним утворенням, спорідненим 
з болг. грухам «стукаю», схв. грухати 
«стукати, гриміти», можливо, також з 
укр. грохати, грбхіт.—Тимч. 620; ЗССЯ 
7, 154.— Пор. грохати. 

[ґруця] «рід страви з гороху з крупа¬ 
ми і салом» Я; — бр. груца «товчений 
ячмінь»; — запозичення з польської мо¬ 
ви; п. £гиса «каша, крупа, вівсянка» 
ПОХОДИТЬ ВІД НІМ. (ШІІге (< ДВН. &Г1122І) 

«крупа, каша», спорідненого з лат. га- 
сіііз «розбите каміння, щебінь», лит. 
Єгйсіаз «зерно», псл. £гис1а, укр. груда.— 
Зіашзкі 1357, 363; Вгііскпег 159; Юи§е— 
Міігка 275—276.— Див. ще груда.— 
Пор. ґрис. 

груша (бот.) «Ругиз», [грушанка] «мус 
із груш, грушевий суп» Ж, [грушевина] 
«грушеве дерево», груиійна «тс.; груша», 
[груишця] «груша», грушівка «грушева 
наливка; сорт яблук; вид плахти», груш¬ 
ка «груша», [грушки] «рід візерунка на 
крашанці» Я, [грушківка1 «сорт яблук» 
Я, [грушпик] «вино з груш» Ж, [грушня] 
«грушове дерево» Ва, грушняк, [грушьия] 
(зб.) «дерева і плоди груш», [грущаник] 
«пиріг з грушами», [грущанка] «страва з 
розтертих груш», [грущйна] «поганенька 
груша», [игрушаЖ, йгруша Курі, [груш- 
коватий] «зарослий дикими грушами» Я, 
[грушуватий] «тс.» Я, грушкуватий «схо¬ 
жий на грушу», [грущатий1 «тс.» Я; — 
р. бр. др. груша, п. £гизга, ^гизгка, 
[кгизга], (каш.) [кгеза], ч. слц. Ьгизка, 
вл. кги§\уа, кгизеу, нл. кгиза, кзи§ка, 
полаб. §гаизйі, болг. м. круша, схв. 
кришка, слн. Ьгйіка; — псл. §гиза 

(<*£гоизіа) : кгиза (< *кгоиз]а); оче¬ 

видно, ПОХІДНІ утворення ВІД ПСЛ. &ГЦЗІІІ 

(<*£гоизііі) «дробити, товкти», кгизііі 
(<*кгоизііі) «тс.»;—споріднені з лнт. 
кг(і)аизе «груша», лтс. кгайзіз «тс.», прус, 
сгаизіоз (мн.) «груші»; менш перекон¬ 
лива думка про балто-слов’янське за¬ 
позичення з іранських мов; пор. курд, 
когезі (кпг§5і) «груша» (Вегп. І 358; 
Тгаиітапп 140).— Критенко Вступ 511, 
514;Шанский ЗСРЯ І 4, 186; Фасмер— 
Трубачев І 465—466; Преобр. І 163; 
5Іамгекі І 361; Вгііскпег 160; 5 кок II 
215—216; Вегіаі Е55Л І 205; ЗССЯ 7, 
156—157; Ргаепкеї 296. 

грушанка (бот.) «всезелень, Ругоіа 
Ь. (багаторічна трав’яниста рослина)», 
[грушанка Мак, грушочка Мак] «тс.», 
гру шапкові; — р. грушанка, п. §гизгус2- 
ка «тс.»; — похідне утворення від гру¬ 
ша; назва зумовлена схожістю листя 
грушанки і груші; літературна назва 
може бути калькою лат. РугоІа (Рігоіа), 
похідного від ругиз «груша». — Ней- 
штадт 428.— Див. ще груша. 

[грушка] «обрядова забава над по¬ 
мерлим» Я; — похідне від груша\ назва 
зумовлена грушоподібною формою ло¬ 
патки, вживаної в цій грі.—Дудєк 
ЕЗб 31—32, 266.— Див. ще груша. 

ґрушпан1, гушпан — див. букс. 
[ґрушпан2] (бот.) «брусниця, Уассї* 

піиш Уіііз ібаеа Ь.» Мак; — результат 
перенесення назви [ґрушпан] «самшит, 
Вихиз зетретгепз Ь.», зумовленого 
подібністю листочків обох вічнозеле¬ 
них рослин.— Див. ще букс. 

[груяти] «каркати» (про крука), 
[еру'іти] «тс.» Ж; —звуконаслідувальне 
утворення; може розглядатися або як 
похідне від незасвідченого вигуку *гру- 
гру, варіанта кру-кру, або як варіант 
основи від того самого звуконасліду¬ 
вального кореня, що й др. граяти «кар¬ 
кати», укр. грак.— Пор. грак1* 

грюк (вигук на позначення стуку), 
грюк «стук, гуркіт», [грюкава] «шум, 
стук, гуркотня; часта стрілянина» Ж, 
[грюкалка] Я, [грюкало] «людина, що 
сильно грюкає», грюканина, грюкіт, 
[грюкнява, грюкотнеча], [грук] «грюк», 
[грукучий] «такий, що грюкає», грюкати, 
грюкотати, грюкотіти, [грючати Я), 
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ґрявчати грязнути 

[грюкати] «сильно стукати» Пі, [груко- 
тіти\ Бі, [вручати] «грюкати», [6д- 
грюкІ Ж; — р. [грюкать], бр. грукаць;— 
східнослов’ янське звуконаслідувальне 
утворення, паралельне до п. §гисЬас, 
^гисІш^с «грюкнутися; брязнути», ч. 
[ЬгоисЬаіі] «тріщати», болг. грухам «сту¬ 
каю, ударяю», схв. грї/хати «стукати, 
тріщати, гриміти»; можливо, походить 
від того самого звуконаслідувального 
кореня, що й лит. дгіаиіі «гриміти», 
лтс. §гайі «звалювати, кидати», лат. 
іп§гио «вриваюся, кидаюся».— Фасмер 
І 465; Преобр. І 164; $1а\у$кі І 357; 
БЕР І 287; 5кок І 623—624; ЗССЯ 7, 
154—155; Вегп. І 358. 

ґрявчати, грянчати —див. крявчати. 

гряда1 «грядка; [острів у плавнях; 
частина острова, не затоплювана водою; 
місце на річці з високими хвилями (у 
вузькому руслі)1», гряда «смуга гір», 
грядка «ділянка землі для вирощування 
городніх культур; [острів у плавнях; 
ряд снопів для молотіння!», [грядовйна] 
«місце під грядки для овочів» Я, [гря- 
довина] «овочі з грядок», [грядбшник] 
«город» Ж, [грядкувати1 «сапати, поло¬ 
ти город» Ва; — р. гряда «гірське пасмо; 
смуга хмар; ділянка землі для вирощу¬ 
вання городніх культур», бр. града 
«тс.; смуга лісу», п. §гг§с1а «гряда», ч. 
Ьгасіа «грядка», слц. Ьгіабка, вл. Ьг]'а- 
сіа, нл. @ге<іа, полаб. ^дсій «тс.», болг. 
[греда! «видовжений горб», м. греда, 
схв. греда «скеля; відмілина», слн. 
ігесіа «грядка»; —псл. §г§с!а «підвищен¬ 
ня», пов’язане чергуванням голосних з 
§гдгіь «тс.» (укр. груд «пагорбок, підви¬ 
щення на болоті»); очевидно, через зна¬ 
чення «насип», «настил з колод, поміст» 
пов’язане з £г§с1а «жердина».— Шанский 
ЗСРЯ І 4, 188—189; Фасмер І 466—467; 
Толстой Сл. . геогр. терм. 122—128; 
51а\узкі І 371—372; МасЬек Е8ЛС 186— 
187; $сЬизіег-§е\ус 345—346; ЗССЯ 7, 
120—122; Мозгупзкі 1956/2, 116; Регззоп 
Веііг. 448.— Див. ще груд. 

[гряда2] «жердина в приміщенні для 
розвішування речей», [грядка] «тс.», 
[грядкй] «поздовжні перекладини в са¬ 
нях» Я, [гряди] (мн.) «дерев’яний при¬ 
стрій над піччю для сушіння» Ж, [гри- 

ди] «тс.» Ж, [грйдка] «жердка» Ж; — р. 
[гряда] «перекладина», [грядка] «жер¬ 
дина в приміщенні, у возі і под.», п. 
£гг§сіа «перекладина для курей», ч. 
Ьгай, Ьгасіа «тс.», слц. Ьгіабка «жер¬ 
динка», вл. Ьгасіа «балка», нл. £гес1а 
«перекладина для курей», болг. греда 
«балка», схв. греда, слн. §г@сіа, р.-цсл. 
грАдл; — псл. £г§с1ь, £г§сіа; — спорід¬ 
нене з лит. §гіпсіаз «дошка в підлозі», 
£гіп<іа «тс.», лтс. £гїс1а «підлога», дісл. 
§гіпсі «огорожа, рама, решітка», лат. 
дгишіа «покрівля»; іє. *§Ьгепс1Ь- «бал¬ 
ка».— Шанский ЗСРЯ І 4, 188—189; 
Фасмер І 466—467; Преобр. І 165; 5їа\у- 
зкі І 371; МасЬек Е5ЛС 186; ЗсЬизіег- 
§ешс 344—345; БЕР 1277; ЗССЯ 7, 120— 
122; Регззоп Веііг. 292—293; Рокогпу 
459—460. 

[грядйло] «дзеркало» ДзАтл І 28; — 
результат дисиміляції форми [глядйлої 
«тс.», похідної від глядіти (див.). 

гряділь «видовжена вперед верхня 
частина (дишло) плуга», граділь, [гре- 
діль] НЗ УжДУ 37 «тс.»; — р. гря- 
диль, [гредйль, градйль], п. §Г2^сІ2іе1, 
£гзсІ2Іе1 «гряділь; вилоподібне дишло 
сохи», ч. ЬгїйеІ «вал», слц. Ьгіасіеі- 
«тс.; гряділь», болг. гредел «гряділь», 
схв. гредел, слн. дгесіеі] «тс.»; — псл. 
*£г§с1еІь, похідне від £г§(іа «переклади¬ 
на»; — найближче споріднене з двн. 
£гіпіі1, §гіпсіі1 «гряділь, балка», дангл. 
§гіпбе1; з меншою підставою вважаєть¬ 
ся германським запозиченням (Фасмер 
І 467; Кірагзку СЬО 236—237; Вегп. І 
349); Махек і Трубачов вважають, що 
германські відповідники є запозичен¬ 
ням із праслов’янської мови.—Дзендзе- 
лівський НЗ УжДУ 37, 41—42; Преобр. 
І 165; 51алл2зкі І 365—366; Вгііскпег 156; 
МасЬек Е5іС 188; НоІиЬ—Кор. 135; 
БЕР І 278; $кок І ' 614; Вегіаі ЕЗЗЛ І 
174; ЗССЯ 7, 122—123.—Див. ще 
гряда2. 

[грязнути] «грузнути» Ж, [грязнй- 
ти] «бруднити» Ж, [грязйти] «тс.», грязь, 
грязйво «грязь», [грязйло] «болото, тря¬ 
совина» ВеУг, грязі (мед.), [грязовйна] 
«болото, трясовина» Ж, [гряздта], гря¬ 
зюка, [грязя] «грязь», грязний «брудний», 
грязькйй «брудний Г; [грузький Ж!»» 
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гряк 

грязьовйй, [розгрязйти] «розмісити»; — 
р. грязнуть, бр. гразнуць, др. гризну¬ 
ти, грязЬти, грязь, п. §Г2§2П^.с, ч. ст. 
гаЬгагпйіі, слц. Ьгіагпиі?, нл. ^геггшз, 
схв. грезнути, слн. §ге2пііі, стел. 
иогрАЗижти; —псл. §г§гпді:і, пов’язане 
чергуванням голосних з ^гдг'ь «груз»; — 
споріднене з лит. ^гійзіі «грузнути», лтс. 
^гіті «тс.», можливо, також гот. §гатті- 
ра «вологість», лат. £гашіае«гній в оці»; 
іє. *£гет-.— Шанский ЗСРЯ І 4, 189; 
Фасмер І 467—468; Преобр. І 165; 
Зіамгзкі І 372; Вгйскпег 162; МасЬек 
Е5.ІС 188; НоІиЬ—Кор. 134; ЗсЬизіег- 
8єаус 246; 5кок І 615; Вегіа] Е55Л І 176; 
ЗССЯ 7, 125; Вегп. І 350; ШаМе— 
Ноґт. І 617; Реїзі 391; Рокоту 405.— 
Пор. груз. 

гряк (вигук для передачі звуку від 
падіння, удару), [грак] «тс,», грякати 
«стукати, грюкати», [грякотати] Бі, 
догрякатися «достукатися, досягти»; — 
звуконаслідувальне утворення, пара¬ 
лельне до грюк (пор.). 

гряний — див. грений. 

грянути «гримнути, раптово зазву- 
чати; [ударити, ударитися, упасти]», 
нагрянути «раптово надійти»; — р. гря¬ 
нуть, нагрянуть; —єдиної етимології 
не має; пов’язується з псл. *£г§е}пдіі 
«піти», похідним від £г§сІ9 «іду» (Горя- 
ев 82; Вегп. І 349—350; Преобр. І 165— 
166; Фасмер—Трубачев І 468) або з псл. 
*§гьшпд1і «гримнути» (Мікі. ЕШ 77; 
Соболевский Р5І 7, 200—201; ЗакоЬ- 
зоп Шогсі 8, 387; Уаіііапі М5Ь 52, 165); 
можливо, безпрефіксна і префіксальна 
форми мають різну етимологію, і лише 
пізніше їх основи фонетично збіглись.— 
ЗСС Я 7, 123.—Див. ще гриміти, грясти1. 

[грянь] «зірки садові, татарське ми¬ 
ло, БусЬпіз сЬаІсесІопіса Б.»; — очевид¬ 
но, запозичення з словацької мови; пор. 
слц. Ьгіапка «суха квітка», пов’язане з 
дієсловом Ьгіаі’ «гріти» (давніше, ма¬ 
буть, «обпалювати, піджарювати, ви¬ 
сушувати», пор. Ьгіапка «грінка»); се¬ 
мантика «загоряння» відбита і в іншій 
назві цієї . рослини — [загара].— Див. 
ще гріти. 

[гряпнути] «раптово впасти, бухнути» 
Ж, [гряпснути] «тс.» Ж; — звуконаслі¬ 

гу 

дувальне або афективне утворення; мож¬ 
ливо, виникло шляхом контамінації 
форм грякнути, гепнути, хряснути. 

[грясти1] «швидко з шумом бігти, 
їхати; поважно іти або їхати»; — др. 
грясти, п. ст. §г§с1а (нешвидкий біг 
коня), болг. [гредам] «іду», схв. грести 
«іти», слн. £ге<іет «іду»; — псл. £г§зі:і< 
< *£Г£сШ інфіксована форма ^основи 
*§гісі- (> *£гі-п-сІ-); —споріднене з лит. 
§ГЇСІуІІ «ХОДИТИ»,. ГОТ. £ГІСІ «крок», свн. 
§гіі «тс.», лат. £гасІІ0Г «ступаю»; іє. 
*§Ьгес1Ь-.— Шанский ЗСРЯ І 4, 190; 
Фасмер І 467; Преобр. І 166; БЕР І 
277—278; 5кок І 615; Вегіаі Е5$3 І 
175; ЗССЯ 7, 123—124; Вегп. І 349— 
350; Тгаиішапп 98; Рокогпу 456—457. 

грясти2 «іти, наступати, наставати», 
грядущий «прийдешній»; — р. грясти, 
грядущий; — запозичення з церковно¬ 
слов’янської мови; стел, грлети спорід¬ 
нене з укр. [грясти1] (див.) 

грястиця «метлиця, купчанка, Бас- 
іуііз £Іотегаіа»; — неясне; можливо, по¬ 
в’язане з [грясть] «зміст», [грястнйй] 
«змістовний, важкий», [згрястйти] «зі¬ 
брати, резюмувати»; назва могла бути 
мотивована тим, що рослина має густу 
колосовидну волоть із скупченими в 
гронця колосками.— Див. ще грясть. 

[грясть] «зміст» Ж, [грястнйй] «зміс¬ 
товний, важкий», [згрястйти] «зібрати, 
резюмувати» Ж; — не.зовсім ясне; оче¬ 
видно, походить від псл. *§г§с11;ь, пов’я¬ 
заного з £г<2сіь «груди».—Див. ще 
грудь.— Пор. огрядний. 

[тряхнути] «прозвучати, пролунати» 
Ж, [гряхотіти] «грюкотіти»; — резуль¬ 
тат контамінації форм грякнути, грух- 
нути, трахнути.— Див. ще трухнути, 
гряк, трах. 

[грьопнути] «впасти» МСБГ;—оче¬ 
видно, результат контамінації форм 
[грепнути] «важко впасти» або грим¬ 
нути «з шумом упасти» і тьопнути «ба¬ 
бахнути, ударити» (див.). 

гу (оклик; вигук під час співу, вигук 
для відтворення гудіння вітру); — бр. 
гугу «гомін, галас», п. Ьи (вигук від пере¬ 
ляку, здивування, холоду; вигук для 
відтворення крику сови), ч. Ьи, Ьй 
(оклик; вигук від холоду; вигук для 
відтворення гудіння), слц. Ьи (вигук). 
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вл. Ьи «ух», нл. Ьи (вигук переляку, 
відрази), схв. Ьіі (вигук гніву, від хо¬ 
лоду), слн. Ьй (вигук від страху, неспо¬ 
діванки, холоду); — псл. *Ьи, звукона¬ 
слідувальне утворення і рефлекторний 
вигук, паралельний до нім. Ьи (вигук 
здивування, переляку), шв. Ьи «тс.», 
лат. Ьи (вигук гидливості), рум. Ьи (ви¬ 
гук від морозу).— 51а\узкі І 430—431; 
5кок І 692; Когіпек 192; 5сЬ\уєпіпєг 
19.— Пор. гук1, ху. 

гуано «добриво з пташиного послі¬ 
ду»; — Р- бр. болг. гуано, п. §иапо, ч. 
слц. §иапо, схв. гуйно, слн. £иапо, £уа- 
по; запозичене через російську і поль¬ 
ську мови з німецької (нім. Оиапо), 
в яку увійшло з іспанської; ісп. £иапо 
«тс.» походить з індіанської мови кечуа 
(кеч. Ьиапо «гній, пташиний послід»).— 
СІС 186; Шанский ЗСРЯ І 4, 190; Фас- 
мер І 468; Преобр. І 166; Кораііпзкі 
375; К1и§е—МІігка 276; НоІиЬ—Ьуег 
184. 

гуаш «вид фарб; живопис такими 
фарбами»; — р. гуашь, бр. болг. гуаш, 
п. £чуаз2, ^иазг, ч. §оиасЬе, куаз, слц. 
§уа£, болг. гваш, схв. гваш; — через 
російську мову запозичено з французь¬ 
кої; фр. доиасЬе походить від іт. диагго 
«водяна фарба; мокрота, калюжа», яке 
зводиться до лат. а^иа^іо «добування 
води; водопій; калюжі», похідного від 
а^иа «вода».— СІС 186; Шанский ЗСРЯ 
І 4, 190; НоІиЬ—Ьуег 276; Иаигаі 368; 
Кіеіп 671.— Див. ще акваріум. 

губа1 «край рота; рот» Г, Ж, Ігубаль] 
«людина з великими губами» ВеНЗн, 
заст. губан, губань «тс.», губенята «губ¬ 
ки» (у людини), [губи] «складки хустки» 
Я, губище, [губрій] «губань», [губріякаі 
«тс.», г$бці «губки», [губастий] Ж, губа¬ 
тий, огублений, пригубити; — р. бр. 
губа, п. £§Ьа «обличчя, рот», ч. слц. ЬиЬа 
«морда, рот», вл. ЬиЬа «уста, губа», нл. 
§иЬа, болг. [гіба] «тс.», схв. губа «морда, 
рило», слн. §оЬес «морда»; — псл. 
Ьа; — загальноприйнятої глибшої ети¬ 
мології не має; очевидно, тотожне з псл. 
£$Ьа «гриб» (Вгііскпег 138—139; 81а\узкі 
І 271—272; БЕР І 298; Тгаиітапп 101; 
РгаепкеІ 146—147; Регззоп Веііг. 81 — 
82); менш переконливо зіставляється з 
лит. £етЬе «цвях, сучок; ст. вістря, ви¬ 

ступ», гр. тацсраі «щелепи» (Ресіегзеп 
К2 36, 334; Вегп. І 340; МасЬек Е5.ІС 
189). —Шанский ЗСРЯ І 4, 190—191; 
Фасмер І 468; Преобр. І 166; ЗсЬизІег- 
Зє\ус 354—355; 5кок І 628; Вегіа^ Е55Л 
І 155; ЗССЯ 7, 78—80.— Пор. губа2. 

[губ£2] «губка, гриб» Г, Ж, губка 
«гриб на дереві», губка водяна «Зроп^іа 
ПиУіаШіз», губка морська «5роп§іа оЛі- 
сіпаїіз», [губійка] «губка прісноводна, 
Зропдіїїа» Ж, [губчакй] «морська губка» 
Ж, [губ'як] «жук-грибоїд, ВоІеІорЬа^из» 
Ж, [губ'яка] «гриб на дереві, трут», 
[губ'яки] «гриби» Л, [губ'яча] «тс.» Л, 
[губковатий] Ж, губчастий СУМ, Ж, 
губчатий; — р. губа «губка, гриб», бр. 
губа «трут», др. губа, «губка, гриб», п. 
£&Ька «губка, 5роп§Іа», ст. £§Ьа «тс.», 
ЬиЬа «гриб на дереві, пеньку» (з укр.), 
ч. ЬоиЬа «гриб, губка», слц. ЬиЬа «тс.», 
вл. ЬиЬіса «гриб на дереві», нл. £иЬіса 
«тс.», болг. ггьба «гриб, губка», м. габа 
«тс.», схв. гї[ба «гриб на дереві, губка», 
слн. £бЬа «гриб, губка», стел, гжбй 
«гриб»; — псл. £$Ьа «губка»; —лит. §иЙ5- 
Ьаз «гуля, наріст», лтс. §итЬа «пухли¬ 
на, підвищення, купа, зморшка», дісл. 
китрг «гуля», афг. -уишЬа «тс.», сперс. 
дитЬасІ «опуклість»; заслуговує на ува¬ 
гу пов’язання (Ресіегзеп МРКЛ І 165— 
166; МасЬек Е5ЛС 179) з двн. §\уатЬ 
«губка», гр. аеро^од, ояб-^од, лат. їип- 
£из «тс.». — Шанский ЗСРЯ І 4, 192; 
Меркулова 166—168; Фасмер І 468—469; 
Преобр. І 166; Зіамгекі І 265; ЗсЬизіег- 
§єугс 355; БЕР 297—298; Зкок І 628; 
Вегіа] Е55.І І 154; ЗССЯ 7, 78—80; 
Вегп. І 340; МікІ. Е\У 71; Тгаиітапп 
101; РгаепкеІ 176.—Пор. губа1. 

губа3 «затока»; — запозичення з ро¬ 
сійської мови; р. губа, бр. губа «тс.» 
походить від др. губа «затока», що, ма¬ 
буть, є результатом видозміни значення 
губа «рот, уста» подібно до п. ст. §§Ьа 
«гирло річки», др. устье; пор. лтс. 
£итЬз «затока, бухта», пов’язуване з 
§итЬа «пухлина, зморшка»; менш пере¬ 
конливе пов’язання (Вегп. І 360; Пре¬ 
обр. І 132, 166; Карский РФВ 47, 166— 
167; Шанский ЗСРЯ І 4, 191) з р. гу- 
бйть, сугубий з припущенням первІс- 
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ного значення «складка, вигин».— Фас- 
мер І 469.— Пор. губа1, гнути. 

[губа4] «вид кожуха без рукавів», 
[губаня\ «тс. Г; одяг у словаків Ж», 
[губка] «кількість прядива, знята з мо¬ 
товила за один раз Л; міра полотна; 
кількість ниток в основі, необхідних 
для цієї міри; пілка вовняної тканини 
на одну половину запаски»; — слц. §и- 
Ьа; — запозичення з угорської мови; 
уг. §иЬа «кошлатий сіряк» загально¬ 
прийнятої етимології не має; тлума¬ 
читься як звуконаслідувальне утворен¬ 
ня або як результат метатези фінно- 
угорського кореня Ьо£ «вузол». — Ма- 

сЬек Е5ЛС 118; ДШТЕЗг І 320—321, 
1100. 

[губаня (жовта)] (бот.) «зеленчук 
жовтий, ОаІеоЬбоїоп Іиіеит Нисіз.» Ж;— 
похідне утворення від губа1; назва мо¬ 
тивується тим, що ця рослина нале¬ 
жить до родини губоцвітих.— Вісюлі- 
на—Клоков 389—390; БСЗ 16, 620.— 
Див. ще губа1. 

губернатор, губернаторство, губер¬ 
нія, губерня, губерець «губернський чи¬ 
новник», ст. кгубернаторпь (1497), гу¬ 
бернатора (XVII ст.) «намісник, пра¬ 
витель»; — р. болг. м. губернатор, бр. 
губернатор, п. ^иЬегпаіог, ч. слц. слн. 
§иЬегпаіог, схв. губернатор;—запози¬ 
чене через польську мову з латинської; 
лат. ^иЬегпаІог пов’язане з дієсловом 
£иЬегпаге «правити», яке походить від 
гр. хурєртасо «керую».— СІС 186; Шан¬ 
ский ЗСРЯ І 4, 191; Фасмер—Трубачев 
І 469; Кораііпзкі 375; \УаМе—Ноїт. І 
625.— Див. ще кібернетика. 

губити «знищувати, втрачати», гу- 
бйтися «втрачатися; втрачати самовла¬ 
дання», губитель, губйтельство Ж, гу- 
бйтельний Ж, загуба «загибель», згуба 
«загибель, втрата», згубник, згублйвий 
СУМ, Ж, згубний, [изгі/бниця] Ж, не¬ 
вигубний, [обгубйтися] «загубити все», 
[погуба] «погибель», погубйтель, погуб- 
щик Ж, ІрозгубаІ «роззява; розгубле¬ 
ність»; — р. губйть, бр. губіць, др. гу¬ 
бити, п. §иЬіс, ч. ЬиЬііі, слц. їшЬіі’, 
вл. ЬиЬіс, нл. £иЬіз, болг. губя «гублю», 
м. губи «губить», схв. губити, слн. §и- 
Ьїіі, стел, гоунити; — псл. £иЬШ<*£ои- 

Ьііі, каузативна форма до *§уЬпдіі 
«гинути».— Шанский ЗСРЯ І 4, 192; 
Преобр. І 166—167; Зіашзкі 1376; 
ЗсЬизіег-Зешс 355—356; БЕР І 291—292; 
Вегіаі Е55Л 185; ЗССЯ 7, 166; Вегп. І 
360—361.— Див. ще гйбіти. 

[губушник] (бот.) «оман британський, 
Іпиіа Ьгіїаппіса Б.» Мак; — неясне. 

гувернер, гувернантка;— р. гувер¬ 
нер, гувернантка, заст. гувернанта, бр. 
гувернер, гувернантка, п. §и\уегпег, §и- 
\уегпапіка, ч. §иуегпап1:, ^иуегпапіка, 
слц. ^цуегпапїка, вл. ^ишегпег, болг. 
гуверньор, гувернантка, м. гувернанта, 
схв. гувернанта, гувернанта, гувернан- 
тица, гувернантка, слн. §оиуегпапіа, 
заст. ^иуегпапіка;— запозичення з фран¬ 
цузької мови; фр. §оиуегпеиг «керуючий; 
губернатор; гувернер, вихователь», £ои- 
уегпапіе «гувернантка, вихователька, 
економка» пов’язані з дієсловом £оиуег- 
пег «правити, керувати», що походить 
від лат. §иЬегпаге «правити».— СІС 186; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 192—193; Фасмер 
І 469; Кораііпзкі 376; НоІиЬ—Буег 184; 
Баигаї 370.— Див. ще губернатор, кі¬ 
бернетика. 

[ґуґал] «кегля» ЕЗб ЗО; — ч. кигеї 
«булава», киіеіка «кегля», схв. кугла 
«куля, кегля»; — походить від нвн. Кй- 
£еї «куля» (пор. снідерл. ко^ЬеІе «палка 
з кулястим кінцем»).— МасЬек Е5ЛС 
310; Юи§е—МИгка 410.— Див. ще ку¬ 
ля.— Пор. кужіль. 

[ґуґель] «баба Ж; їжа з курятини, 
квасолі, цибулі та ін. Л», [ґ$ґаль Л, 
ґуґоль ЛІ «тс.», кугель «єврейське со¬ 
лодке тісто» Бі; — р. [гі/гель] «єврей¬ 
ські хлібці, булочки», бр. [гугель, ку¬ 
гель] «тс.», п. §и£іе1 «єврейське святкове 
печиво», ки^іеі «тс.»; — запозичення з 
мови ідиш; ід. £Ц£еІ «солодке печиво» 
походить від нвн. Сш£е1 «вид бісквіта; 
капюшон», Ой^еі-Ьирі «баба».— Зїашзкі 
III 320—321.— Див. ще ґуґля1. 

[ґуґля1] «гуцульський верхній одяг 
з капюшоном», [ґуґлі] «мішок, одягну¬ 
тий на голову як башлик», [ґуґовник1 
«капюшон» Ж; — п. '[£и§1а], болг. м. гуг- 
ла «висока селянська шапка», схв. [§ц£- 
1а], слн. [£й£Іа] «шапка; футляр, по¬ 
кришка»; — запозичення з німецької мо- 
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ви; ранньо-нвн. £и§е1 «капюшон», ки- 
£ЄІ «тс.» походить від лат. сисиїа «тс.», 
яке вважається запозиченням з галль¬ 
ської мови; спроба виведення україн¬ 
ської форми від рум. £Іи£а «капюшон» 
(Кобилянський Гуц. гов. 83; Уіпсепг 
9) або від тюрк, кокоіа чи нгр. кошкі 
(Мікі. 80) позбавлена гоунту.— 
БЕР І 292; Раиі 261; \УаМе—Ноіт. 
І 298. 

[ґуґля2] «гуля, наріст», гугля «тс.», 
[.ґуґлюватий] «покритий гулями»; — р. 
[гугля] «гуля» (з укр. ?), п. [£и£а] «тс.», 
слц. [§и£а] «опух»; — результат видо¬ 
зміни форми гуля, можливо, під впливом 
ґуґель «баба, печиво» або п. £и£а «гудз; 
опуклість»; недостатньо обгрунтованим 
є безпосереднє зіставлення (Фасмер І 
470 та ін.) з лит. §и§а «гуля, горб», 
§й§іпі:І «випинати», §аи§агаз «гребінь 
гори», дісл. к]йка «грудка».— Куркина 
Зтимология 1971, 68.— Див. ще ґуля. 

[ґуґля3] «жіноча зачіска» Ва, До; — 
очевидно, пов’язане з [ґуґля] «гуля» 
(за формою зачіски).— Пор. ґуґля2, 
ґуля. 

гугнити «розмовляти в ніс», [гугнати 
Г, ВеЛ], гугніти, [гугнути ВеЛ], гуг¬ 
нявити, [гугнявіти Ж1, гуняти Г, Дз, 
вугнати, вугнотати] «тс.», [гугнавець] 
«гугнявий» Г, Ж. гугнявка, [гунька] 
«та, що говорить у ніс», [вугнавець Г, Ж, 
вугнавка Г, Ж. вигнавий ВеЛ, гугнавий 
Г, Ж, гугнйвий], гугнявий, [гунявий, 
гунькавий Я, вугнавий, вугноватий, ву- 
гнотавий Ж];—р. гугнявить, бр. гуг- 
нявіць, др. гугнати, п. £§§ас «гугня¬ 
вити; гоготати», ч. ЬиЬпаіі «гугнявити», 
слц. ЬиЬпаї, сЬисЬпаї?, болг. гігна, 
м. ганголи, схв. Ьипкаіі «тс.», слн. £о£- 
п]аіі «заїкатися», стел, гжг’ь.мив’ь. «гуг¬ 
нявий»; — псл. £9£і>паІі; — можливо, 
споріднене з гр. тчугріо) «бурмочу, мим¬ 
рю», дінд. §ип]аіі «бурмоче»; іє. *£ои-(п-) 
«гукати» звуконаслідувального похо¬ 
дження.— Фасмер І 470; Преобр. І 
167; Зіашзкі І 272; Вшскпег 139; Ма- 
сйек Е5.ІС 189—190; БЕР І 298;8кок І 
694; Вегіа] Е55.І І 156; ЗССЯ 7, 81 — 
82; Вегп. І 341; \Уа1<1е—Рок. 4, 535; 
МаугЬоїег І 337.— Пор. гуготіти. 

гуготіти «одноманітно, глухо зву¬ 
чати», [гугнати] «воркувати» ВеЛ, Ігуг- 
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піти] «глухо звучати; воркувати» Ж, 
[гугнотіти] «воркувати» ВеНЗн, гуго¬ 
ніти «гуготіти; [глухо гудіти; воркува¬ 
ти» Ж, Пі]», [гугіт] «гудіння», [гугон] 
«глухий звук» Ж; — звуконаслідуваль¬ 
ні утворення, близькі до вигуку гу. — 
Див. ще гу. — Пор. гоготати, гугнити, 
гутіти. 

[гугур] (орн.) «великий пугач, Ви- 
Ьо шахішиз» ВеУг, [гугурец] «лісовий 
пугач, Оіиз уиі^агіз» ВеУг; — запози¬ 
чення з румунської мови; рум. ЬиЬигег 
«пугач» походить від звуконаслідуваль¬ 
ного дієслова ЬиЬига «пронизливо кри¬ 
чати»; форма гуг$р виникла в резуль¬ 
таті зворотного словотвору від гугурец, 
осмисленого як зменшено-суфіксальне.— 
БІЖМ 367. 

гудж, гуджа, гуджга, гуджя, гужа, 
гуч, гучжа — див. гиджга. 

[гуджу] «вигук, яким відганяють 
свиней» Мо; — результат видозміни зву¬ 
кової форми ачу «тс.» під впливом гуджа 
і под. «гиджга».— Див. ще ачу, гиджга. 

[ґуджулай] «жук-гнояк, Оеоігирез 
зіегсогагіиз Ь.», [ґуджулей, ґуджулай- 
ка, ґуджулея, ґуджулейка, ґуджулія 
Ко, ґуджулька, ґужела ВеУг, ґужелиця 
ВеУг, ґужіуль ВеНЗн, гужулька ВеНЗн, 
ВеУг, ґіжелйця ВеНЗн] «тс.»; — запо¬ 
зичення з румунської мови; рум. £іг]*и- 
Пе «комашка», очевидно, є варіантом 
форми £І2и1їе «тс.».— Уіпсепг 7.— Див. 
ще ґадзуля. 

[ґудз] «гуля; вузол, потовщення», 
ґудзик, гудзик, \ґудздк] «невеликий гудз, 
пухлина» Ж, [ґудздла] «картопля», \ґу- 
дзблв] «вузли, гулі» Ж, ґудзь «гудз; 
гудзик», гудзь, [гуз ] «тс.», [ґуз] «вузол», 
[ґузва] «гуля», [ґузуляі «тс.», Іґузе] «гуд¬ 
зики; гулі» Ж, [ґузик1 «гудзик» Ж, 
[ґузь] «гудзь Ж; гуля Л», [гуцик] «гуд¬ 
зик» Бі, [гуцдк] «.тс..'»Ь\,\ґуцьки] «мала 
картопля» Ж, Іґуцьок] «гудзик» Ж* 
[кузік] «тс.» Кур, гудзикуватий «схожий 
на гудзик», [ґудзатий] «вузлуватий» Ж, 
[гудзуватий] «тс.», [ґудзувати] «міцно 
в’язати» Ме, [уґудзяний] «весь у гудзи¬ 
ках»; — р. [гузик] «гудзик», [к$зик\, бр. 
гузікатс.», п. £иг «гудз; великий гудзик», 
£игік «гудзик»;—псл. §и2”ь «вузол; 
гуля, пухлина», очевидно, варіант наза- 
лізованої основи «тс.; задня части- 



ґудзатися гуж 

на»; — лит. [^аиге] «голова», ^айгііз 
«звиватися в клубок», лтс. §ига «воло; 
потилиця; куприк», §йїа «сідниця, стег¬ 
но»; збереження початкового £ (ґ) в 
більшості українських форм, як і зміна з 
в дз, зумовлене експресивним характером 
відповідних слів (подібно до ґуля)', ча¬ 
стково ґ могло бути підтримане впливом 
польської мови, з якої, можливо, слово 
ґудзик було запозичене.— Дзендзелів- 
ський РКЛ ЇДИ 15,127; Зіа^зкі І 281, 
380—381; Фасмер II 402; ЗССЯ 7, 91 — 
92. — Пор. гуза. 

ґудзатися — див. ґуздратися. 
[ґудзички] (бот.) «гвоздики садові, 

ОіапіЬиз сагуорЬуІІиз Ь.» Мак; — оче¬ 
видно, результат зближення форми гвоз¬ 
дики (,гвоздички) з ґудзики за фонетичною 
подібністю назв.— Див. ще гвоздика, 

ґудзю — див. кбця, коцьо. 
гудина — див. огудина, 
гудити «ганити» Г, Ж, [гудкати] 

«базікати, плести чутки», [гудкувати] 
«тс.» Ж. [гудило] «огудник» Ж, [гудячі 
«тс.» Я, [гудьба] «ганьба», загуда «огу¬ 
да», [згуда] «ганьба, висміювання», огу¬ 
да, огудник Ж, Іогудийі «вартий осуду, 
поганий» Ж, погодка «нарікання; [осуд]», 
розгудити «розлучити, відвернути на¬ 
клепами», [розгудець] «наклепник», [роз- 
гудцяі «той, хто викликає розрив угоди 
наклепами або відраджуванням» Ж; — 
р. [гудить! «ганьбити», [гудйть] «обду¬ 
рювати», бр. [гудзіць] «гудити», др. гу¬ 
дити «ганьбити, обвинувачувати», стел, 
гоудити «ганьбити»; — очевидно, ре¬ 
зультат видозміни деетимологізованого 
дієслова кудити «гудити, ображати, псу¬ 
вати» і зближення його з дієсловом 
гудЬти «гудіти, грати»; припущення 
первісного зв’язку з гудіти, псл. £дс1д, 
£дзіі (Фасмер І 470—471; ЗССЯ 7, 80; 
Вегп. І 340—341) або запозичення з 
литовської мови (Москаленко УІЛ 31) 
менш переконливі.— Вгііскпег К2 46, 
233.— Див. ще гудіти, напрокудити. 

гудіти, густи, гуд, [гуда] «музика, 
гра» ЕЗб 4, [гудак] «музикант, скри¬ 
паль», [гудатарь] «той, хто гуде» Я, 
гудець «тс.», [гудик] «нехрущ червневий, 
АшрЬішаІІоп зоїзііііаііз Б.» Ж, Ігудим] 
«той, хто гуде» Я, [гудймецьі «вовк», 
[гудійі «той, хто гуде» Я, гудок, [гудьбаІ 

«музика» Ж, ізгудіти] «почати сильно 
звучати» Ж; — р* гудеть, [густи], бр. 
гусці, гусць, гудзець, др. густи, гудЬти 
«грати на струнних інструментах», п. 
£§сІ2Іс «грати», ст. £ззс «тс.», ч. Ьоизіі, 
слц. Ьйзі;’, вл. ЬисШс, болг. [гт>дувам\ 
«граю на гуслях, скрипці», [гудя] «тс.», 
схв. гудети «грати на струнних інстру¬ 
ментах; гудіти», слн. £бзі:і «грати на 
скрипці», стел, глисти; -т- псл. §дсід, £?■ 
зіі < *£9<і1;і;—споріднене з лит. ^аизіі 
«шуміти, дзвеніти», лтс. ^аибаз «плач»; 
іє. *§.и-п-сІ- інфіксований різновид основи 
*£ои-<і-, *£Ц-с1-, похідної від кореня 
*§ои-, *£и-, до якого зводиться й го¬ 
вір.— Шанский ЗСРЯ І 4, 193—194; 
Фасмер І 470—471; Преобр. І 167; 
ЗІа^зкі І 267; Вгііскпег 137; МасЬек 
Е5ЛС 180; 5исЬзіег-5е^с 356—357; БЕР 
І 299; Младенов 118; 8кок І 637; ЗССЯ 
7, 80, 85; Вегп. 1 340—341; Тгаиітапп 
80; Вц£а РР II 352.— ГІор. гудити, 
гусла. 

[гудльовати] «погано щось робити; 
бідувати» ВеЛ, [гудля] «плутанина, без¬ 
ладдя; погана робота»; — запозичення 
з чеської мови; ч. ЬисПоуаІі «погано 
працювати; знущатися», Ьисіїаг «партач, 
халтурник» походять від нім. [Ьшіеіп] 
«погано працювати; знущатися», пов’я¬ 
заного з свн. Ьасіеі «лахміття», нвн. 
Набег «ганчірка, лахміття», спорідне¬ 
ними з лат. сепіб «жебрацький одяг», 
дінд. капіМ «залатаний одяг».— Ма¬ 

сЬек Е5.ІС 189; Ющ*е—Сбіге 290; Кіи- 
£е—Міігка 279; Маїгепаиег 177; М/аІ- 
Зе—Ноїт. І 200. 

гудрон, гудронувати; — р. бр. болг. 
гудрон, п. §иЗгоп, ч. §исІгоп, ^оибгоп, 
слц. слн. §ис1г6п, схв. гудрон; — через 
російське посередництво запозичено з 
французької мови; фр. £оисігоп «дьоготь, 
смола» є результатом видозміни форми 
саігат «тс.», яка походить від ар. ^аі- 
гап < ^а^:і^ап.— СІС 187; Шанский 
ЗСРЯ І 4', 194; РЧДБЕ 169; Оаигаі 369; 
СіатіїІзсЬе§ 487.— Див. ще катран3. 

гуж «ремінь для кріплення Голоблі 
до хомута; [капиця Л]», [гужва] «розпа¬ 
рена гілка для зв’язування», [гужйще] 
«вірьовка для ув’язування снопів на 
возі» Л, [гужівка] «тс.; мотузка, канат». 
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гужак ґуздратися 

[гужевня] «частина плуга», [гужбв] «роз¬ 
парена гілка для зв’язування; залізний 
ланцюг, що з’єднує плуг з колесами», 
гужем «кіньми, на возах», [гужовий] 
«сильний; твердий, жилуватий» Я; — р. 
бр. гуж «ремінна петля хомута», п. §32- 
\уа (§зге^, §^іемгка) «гнучка лозина; 
ремінь ціпа», ч. Ьоигеу, [Ьоигі «джгут», 
слц. Ьйгуа «тс.», болг. гьж, гьжва 
«джгут; чалма», м. гужва «кільце, спле¬ 
тене з соломи, дубців; петля, яка замі¬ 
нює кочет на човні», схв. гужва «джгут», 
слн. §02 «гуж, зв’язка»; —псл. *§дгь, 
бфіьуа, очевидно, фонетичний варіант 
основи дгь «вуж», подібно до гусінь — 

усениця; спроба розірвати обидві основи 
і пов’язати *£$2Ь з дісл. кеп§г «гак, ви¬ 
гин», сангл. сап§1е «огорожа» (Фасмер І 
471; НоІІЬаизеп Аауп. ^/Ь. 151; Реіегз- 
зоп ІР 24, 265—266) здається зайвою.— 
Шанский ЗСРЯ І 4, 194—195; Фасмер— 
Трубачев І 471; $Іа\узкі І 267—268; 
Вгйскпег 137; Вегпагй Ез.-етн. изсл. 
353—355; Зкок І 641; іакоЬзоп Л^огсі 8, 
388; ЗССЯ 7, 93—94; Вегп. І 563; Мікі. 
Е"\У 56.— Див. ще вуж.— Пор. вужва. 

гужак «вуж» ЛЧерк; — фонетичний 
варіант форми ужак, вужак, виклика¬ 
ний очевидно, паралелізмом слів типу 
гужевка — вужевка.— Див. ще вуж.— 
Пор. вужва, гуж. 

гуза «корма, задня частина човна; 
зад», [гузєр] «окоренок дерева; нижня 
частина снопа; місце, де зав’язаний мі¬ 
шок; основа, низ» Ж, [гузеро, гузйрь, 
гузір] «тс.», [гузйця] «зад Г, Ж; сидіння 
(стільця) Ж», [гузівка] «зад» Я, [гузівник 
«закруглена частина гармати», [гузіри- 
не] «залишки снопа після обмолоту» Ж, 
гузка «тупий кінець яйця; задок птаха; 
нижня частина очіпка», [г$зли\ «каль¬ 
сони» Ж, Ігузняйка] «зад» Я, гузнйця, 
гузно «тс.», гузнянка «пряма кишка», 
гузок «задня тупа частина» Ж, гузйяний 
«відхідниковий, анальний», [гузнатий1 
«товстозадий», [гузєрувати] «обрізати 
під корінь» Ж, [межигуззя] «задня час¬ 
тина промежини» Ж, [огузка] «задня ча¬ 
стина чбгось», огузок, огузкуватий, [прй- 
гузок1 «зад» Ж, [узеровйння] «кінець сно¬ 
па» ВеЗн; — р. гуз «нижня частина сно¬ 
па; окоренок дерева», гузно «зад», бр. 
гуз, др. гузно, п. [§ига] «зад, тил», ч. 

Ьиго «куприк у птаха», слц. Ьйггії за 
«неспокійно сидіти, соватись», вл. Ьи- 
габ зо «тс.», болг. [гтьз] «задок воза», 
гьзер «зад», м. газ «зад», схв. г$з «зад», 
гуза «тс.», слн. §ога, §йга «тс.»; — псл. 
*§92ь (*§92гь) і, можливо, *§игь; — 
у разі припущення варіанта псл. *§игь 
еТИМОЛОГІЧНО ОТОТОЖНЮЄТЬСЯ З П. §112, 

укр. ґудз та їх відповідниками в інших 
мовах; сюди ж лит. [§ипгуз] «воло», 
прус. §ипзіх «гуля», можливо, також 
гр. ^о^род «наріст на дереві», то^-рХод 
«круглий», дісл. коккг «грудка»; деякі 
дослідники (2иЬа1у 51. а сі. II 38—39; 
МасЬек ЕЗЛС 193; Зкок І 640) тотож¬ 
ність псл. *§дгь і *§игь заперечують.— 
Дзендзелівський 51. зі. 10/1—2, 76—77; 
Фасмер—Трубачев І 471—472; Преобр. І 
168; Зіа^зкі І 380—381; Вгйскпег 164; 
БЕР І 300; Вегіаі Е55.І І 166; ЗССЯ 7, 
91—92; Вегп. І 342—343; МйЬІ.— Епсіг. 
І 685; Тгаиішапп 102; Регззоп Веііг. 114, 
465.— Див. ще ґудз. 

[гузатися] «гаятися, зволікати» Ж, 
[гузувати] «баритися, гаятися», [гузкати] 
«незграбно плигати» Ж; — р. [гузать] 
«повільно щось робити», [гі/за] «нероз¬ 
торопна людина», п. §и2(ігас зі§ «повіль¬ 
но робити, марудити», слц. [Ьйггіїі (за)] 
«неспокійно сидіти», вл. Ьигас зо «тс.», 
болг. [г-ьзіуря се] «задкую», [гьзурча се] 
«гаюсь», схв. огужати «марудити», слн. 
Г£йга1і зе] «повільно йти, лізти»;—псл. 
§дга1і «соватися», похідне від §£га 
«зад»; — споріднене з лит. §йго!і «си¬ 

діти або стояти зігнувшись», лтс. §агпеі 
«сидіти навпочіпки; зволікати час».— 
Фасмер І 472; ЗІашзкі І 381; Вгйскпег 
164; БЕР І 293; ЗССЯ 7, 91.— Див. ще 
гуза. 

[гуздженицяі «вуздечка» ВеЛ, 1уз- 
дінниця] «тс.» ВеЛ; — очевидно, запо¬ 
зичення з польської мови; п. игсігіепіса, 
як і ч. игсіепісе «тс.», походить від псл. 
игйа.— Вгйскпег 597.— Див. ще вузда. 

[ґуздратися] «возитися, не вправля- 
тися» Ж, [ґудзатися] «возитися, тяга¬ 
тися» Я; — запозичення з польської мо¬ 
ви; п. §и2с]гас 5І$ «робити занадто по¬ 
вільно, марудити», ст. кизігас зі§ «тс.» 
споріднене з слц. ІЬйггіі’ (за)] «верті-' 
тись, неспокійно сидіти», укр. [гузатися] 
«гаятися, зволікати» (див.). 
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ґузелець гулакй 

[ґузелець] «чорна гадюка, Реііаз Ье- 
гиз»; —похідне утворення від [ґузий] 
«куций»; назва мотивується розмірами 
гадюки. — ВеЛ 408.— Див. ще ґузий. 

[ґузий] «куций, короткий»;— запо¬ 
зичення з польської мови; п. £игу «тс.» 
має те саме походження, що й укр. [гу¬ 
зок] (див.). 

[гузнйти] «казати дурниці, брехати, 
задаватися» Я;—п. [^игїас] «безпри¬ 
чинно весь час лаяти»; — очевидно, по¬ 
в’язане з гузно.— Див. ще гуза. 

[гузок] «невеликий віл з малими ро¬ 
гами»; — р. кур-гузьій «куций», п. [§игу] 
«куций, безвухий, безрогий», болг. [гуз] 
«безхвостий»; — похідне від псл. *§игь 
«зад», що було варіантом *§дгь «тс.».— 
Фасмер II 424; $1а\узкі І 383. — Пор. 
ґузий, куций. 

гузя, гудзя — див. гиджга. 
гук1 «звук; крик, гомін; грюкіт; 

водоспад; трубка волинки Г; шкіря¬ 
на волинка, контрабас Ж»,[ гукавщйна] 
«сильний крик» Я, Ігукотія] «крики», 
[гукотня] «тс.», [гучало] «місце в річці, де 
клекоче вода», [гучка] «загонич на по¬ 
люванні» Ж, [гучок] «тс.; види іграшок; 
вид мухи, Мизса уошііогіа», гучлйвий, 
гучнйй, гукати «кликати, кричати», гу¬ 
пати, гучніти, гучнішати, вигук, від¬ 
гук «відзив; відголос», [згук] «звук», 
[звучати], перегук, погук; — р. гук «глу¬ 
хий переривчастий звук; [волинка, коб¬ 
за]», бр. гук «стукіт, гуркіт; розмова», 
п. Ьик «глухий відголос; гул, крик», 
ч. Ьоикаіі «гудіти; гукати», слц. Ьик 
«звук», болг. гукам «воркую», м. гука 
«воркує», схв. гук «воркування», хук 
«галас, грюкіт», слн. £икаіі «кричати»;— 
псл. *§икь (*Ьик,ь, *хикт>), £икаіі (*Ьика- 
іі, *хикаІі) похідне від звуконасліду¬ 
вального вигуку «и (Ьи, хи).— Шанский 
ЗСРЯ І 4, 195; Фасмер І 472; Преобр. І 
168; Зіамзкі І 432—433; Вгііскпег 173; 
МасЬек Е5.ІС 179; БЕР І 293; Мла- 
денов 114; 5кок І 628; Вегіа] Е55І І 
186; ЗССЯ 7, 169; Вегп. І 361.—Див. 
ще гу.— Пор. гук2. 

гук2 (вигук на позначення сильного 
стуку, гуркоту), [гуку] «тс.», гукати, 
гукнути, гуконути; — звуконасліду¬ 
вальне утворення, можливо, пов’язане 
з вигуком гу (див.). 

[гук3] (орн.) «бугай, пугач, Воіаигиз 
зіеііагіз Б.», [гугукало Шарл, гукало] 
«тс.», [гукарняї (орн.) «пугач, ВиЬо ша- 
хітиз», [гупало] «водяний бугай», [гоп¬ 
кало] «тс.» Ж, [гупко] «одуд, Іїрира (Б.)» 
Ж, [гучок]; — п. ЬикаІ, [Ьикаїа, Ьика- 
їо] «тс.», схв. Ьирас; — звуконасліду¬ 
вальні утворення за характерним кри¬ 
ком відповідних птахів, що нагадує 
звукосполучення гу.— 5кок І 695.— 
Пор. гу. 

гук4 (ент.) «жук скарабей, Зсага- 
Ьаеиз»; — не зовсім ясне; можливо, зву¬ 
конаслідувальне, але не виключена і 
можливість давнього зв’язку з основою 
жук (ранньо-псл. *£оик- : *£еик-, Вег- 
пекег ІР 10, 156; ІІііпзкі] АІЗІРЬ 29, 
496—497).— Пор. гу, жук. 

[гукати1] «штовхати»; — р. [гукнуть1 
«ударити», бр. [гукацца] «ударятися»; — 
очевидно, пов’язане з гук «грюкіт» і пер¬ 
вісно означало «грюкати, стукотіти».— 
Див. ще гук1. 

[гукати2] «запліднювати (свиню)», [гу¬ 
катися] «паруватися; бути в періоді 
тічки» Ж, [гукар] «самець свині» ВеУг, 
[гук] «тс.» ВеНЗн, [г$кля] «гуляща жін¬ 
ка»; — очевидно, запозичення з поль¬ 
ської або чеської мови; п. [Ьикас зі§] 
«спаровуватися», [Ьисгус зі§], ч. Ьоикаіі 
зе, слц. ЬйкаҐ за «тс.» пов’язуються з п. 
Ьикас «кликати», ч. Ьоикаіі «тс.».—г 
51а\узкі І 433; МасЬек ЕЗЛС 179.— Див. 
ще гук1.— Пор. гуртйти. 

[гуком] «багато», [гук] «тс.; велика 
кількість; купа» Ж; — п. Ьик «тс.»; — 
неясне. 1 

гуку — див. гук2. 
гул «гудіння»; — р. бр. гул; — за¬ 

гальноприйнятого пояснення не має; зі¬ 
ставляється з дісл. £аи1 «виття» (Маіге- 
паиег БР 7, 204; Вегп. І 361); допус¬ 
кається також зв’язок з говір (Вегп. 
1361).— Шанский ЗСРЯ 14, 195; Фасмер 
І 472; ЗССЯ 7, 173. 

гулавець, гулавий — див. гуль, 
[гулакй] «продовгуваті пампушки на 

олії» Л, [гуляки] «великі вареники, на¬ 
чинені маком, грушами чи ягодами» Л, 
ЛЖит; —неясне; можливо, пов’язане з 
гуля(ґ$ля) у давнішому значенні «грудка 
(тіста)», [гулатий] «надутий, розпухлий». 
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ґулати ґуля 

[ґулати] «бути в силах, бути спро¬ 
можним»; — неясне. 

[гулатий] «надутий, розпухлий» Ж;— 
очевидно, пов’язане з Гуля.— Див. ще 
ґуля.—Пор. гулакй. 

Ігулйбіда] (орн.) «малинівка, віль¬ 
шанка (?), ЕгііЬасиз гиЬесиІа Б.» МСБГ, 
[гульбіда] «воловеочко, Тго^іобуіез 1го§- 
кхіуіез Б.» Шарл;— складне утворення з 
основи дієслова [гулйти] «дурити; зама¬ 
нювати» та іменника біда, паралельне 
до [дурибаба] «волове очко», [дурисвіт] 
«тс.».— Див. ще дурець2. 

Ігулий1] «безрогий», Гулий «тс.; без¬ 
ногий, безрукий До», [Гула] (зб.) «моло¬ 
ді телята з гулями замість ріжків» Я, 
ІГулійІ «людина з відмороженими паль¬ 
цями на ногах» Я, [гулавий] «коротко- 
рогий» Ж, [Гулавий1 «тс.; з відмороже¬ 
ними пальцями або руками» Я; — р. 
[гулай] «однорогий бик» (з укр.?), п. 
§и1у «який має плоскі роги (?)»; — оче¬ 
видно, пов’язане з гфля, Гуля; зв’язок 
із схв. гулити «обдирати» і вірм. £и1 
«тупий, обрізаний» (Младенов РФВ 68, 
383), як і ос. [§и1и] «безрогий» (Абаев 
Пробл. ист.зи диал. 13—14), потребує 
обгрунтування.— Фасмер II 65; 5кок І 
632.— Див. ще ґуля. 

[гулий2] (орн.) «вільшанка, малинів¬ 
ка, ЕгііЬасиз гиЬесиІа Б.»; — неясне. 

[гулйти] «гудити, глузувати, дурити», 
[вйгулити] «видурити» Ж, [відгулити] 
«відволікти, відвернути», [заголити] «за¬ 
вести, заховати», [нагулити] «навиду- 
рювати (чого-небудь у людей); надиба¬ 
ти» Ж, Інаг^ла] «задирака; простак; йо¬ 
лоп» Ж, [нагулько1 «тс.» Ж, Інагулистий 
Ж» нагіульковатий Ж1, [огулйти] «обду¬ 
рити» Г, Ж, [огулйтися] «прорахувати¬ 
ся, зазнати втрати» Ж; —др. гульньїи 
«чарівний»; — очевидно, пов’язане з 
[гуль] «йолоп, дурень»; під сумнівом за¬ 
лишається пов’язання (Вегп. І 362; 
ЗССЯ 7, 170—171) з р. жулить.— Див. 
ще гуль. 

[ґуліздзя] «коліща»; — очевидно, ре¬ 
зультат видозміни форми *колісча піс¬ 
ля таких переходів: *колісця > *ку- 
лісця > *гулісця > Гуліздзя.— Німчук 
Пр. XI діал. н. 154.— Див. ще колесо. 

гулікати, гулюкати, гулюкати—див. 
гулякати. 

гуля1 «голуб» (дит.), гулі «тс. (мн.); 
вигук, яким кличуть голубів», гуль 
«вигук, яким кличуть голубів», гуль- 
гуль, гулі-гіулі «тс.»; — р. гуля «голуб», 
гуль-гуль, гуля-гуля «вигук, яким кли¬ 
чуть голубів», бр. гуля, г$лю-гулю, болг. 
[гул-гул] «тс.», [гі/ля] «курча»; — мабуть, 
звуконаслідувальне утворення, пара¬ 
лельне до швейц.-нім. «півнячий 
крик», ельзаського £и11і, комі §иГи «го¬ 
луб».— Фасмер І 473. 

гуля2 (орн.) «сова яструбина, лелет, 
Зигпіа иіиіа Б.»; — звуконаслідуваль¬ 
не утворення за характерним криком 
цього птаха, близьким до звукоспо¬ 
лучення уль-уль-уль.— ПтицьгСССР 362. 

[гуля3] «вигук, яким відганяють гу¬ 
сей» ВеЗа; — очевидно, запозичення з 
польської мови; п. Ьиіа «тс.», паралель¬ 
не до Ьуіа, укр. гиля «тс.», пояснюється 
як результат злиття звуків Ьи і 1а.— 
Зіашзкі 1434.—Див. ще гу, ля. — Пор. 
гйля. 

ґуля «гудз, наріст; [вид зачіски у ви¬ 
гляді закрученої коси Па]», гуля «гудз», 
[гулі] «дифтерія» Я, Ме, [гульомаха] 
«велика гуля» Я, [гулюмйха] «тс.». Гу¬ 
люватий «з гулями» Ж, гулюватий, 
гулястий, [гулястий Я] «тс.»; —р. діал. 
бр. гуля «гудз, наріст», п. §и1а «наріст, 
жовно», слц. §иГа «куля, кулька», болг. 
гулйя «капуста (кольрабі)», влаиіка гу- 
лйя «картопля», схв. [§и!а] «горб»; — 
гісл. *§и1]а < *£ои1-; — ступінь чер¬ 
гування *£еи1- представлений у схв. 
ж$л «мозоль», слн. тхА) «тс.»; — спорід¬ 
нене з дінд. £бІа «гулька, круглий глек», 
§51а «куля, кулька», дісл. каїа «гудз», 
двн. кпіе «кулька», нвн. Каиіе «тс.», 
лит. £ща «горб», £йп§1е «гуля»; іє. *§еи- 
«схиляти, кривити, робити опуклим»; 
збереження початкового проривного ґ 
в говорах зумовлене експресивним за¬ 
барвленням слова (пор. гудз) і, можливо, 
підтримане впливом польського відпо¬ 
відника; пов’язання з п. киїа, укр. 
к$ля (Кагіомгісг ЗШО 324; Вгйскпег 
163), як і з схв. гулити «здирати шкіру» 
(Преобр. І 169; Вегп. І 362), викликає 
сумнів.— Фасмер І 473; Преобр. І 169; 
Зіачгекі 1376; БЕР Г293; ЗССЯ 7, 169— 
170; Куркина Зтимология 1971, 67—68; 
ОпсІгиЗ 81. №огШ. 131.— Пор. ґ^ґля2. 
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гулявнйк Гуляш 

[гулявнйк] (бот.) «сухоребрик, Зізут- 
Ьгіиш оШсіпаїе Б.» Я, Ігулявйця] «тс.» 
Я; —р. гулявнйк, бр. гуляунік, ч. Ьи- 
Іеупїк (з рос.); —неясне; зв’язок з ґ$- 
ля (МасЬек ,1т. гозії. 69) малоймовір¬ 
ний.— Меркулова Очерки 82; МасЬек 
Е$Лб 190. 

[гуля-гуч] (вигук, яким відганяють 
гусей); — складне утворення з вигуків 
гуля* і гуч1 (див.). 

[гулякатиі «кричати», Ігулікати] «тю¬ 
кати, улюлюкати» Ме, [гулюкати] «тс.» 
Ме, [гулюкати] «голосно ганьбити» Ж, 
[гулькнути] «крикнути, рохнути»; — р. 
улюлюкать, бр. улюлюкаць, ч. Ьиіакаіі 
«викрикувати, галасувати», [Ьиіасііі] 
«тс.», слц. Ьи1ака£ «тс.»; — очевидно, 
похідні утворення від вигуку [гуля] 
(*гулю, *гулі), яким відганяють або 
цькують гусей та ін.; пор. п. ст. Ьиі 
(вигук, яким відганяють вовка).— 51а^- 

зкі І 434; МасЬек ЕЗЛС 190.— Див. ще 
гуля3. 

[гуляки] «ялові корови, переважно 
молоді» ЛЖит; — не зовсім ясне; може 
бути зіставлене і з дієсловом гуляти 
і з прикметником гулий1 (див.). 

гуляти «ходити; розважатися, гра¬ 
тися; не працювати; бути в періоді тіч¬ 
ки; [танцювати]», гулятися «гратися», 
гулі (дит.) «гуляти», гулятоньки, гуля- 
точки «тс.», гулі «гуляння», [гулай] 
«бродяга, нероба» Я, Ігуляйко] «тс.» Ж, 
гуляка, [гуляльня] «гульбище», гулянка, 
[гулятика] «пиятика», [гулянка] «не¬ 
робоча худоба» Я, гульба, [гульби Я, 
гульбини], гульбище, [гульбощі, галька], 
гульки «гуляння», гульня, [гулявйй1 (про 
худобу) Я, гулящий, гульлйвий «роз¬ 
гульний», [гульовий] (про худобу, яка 
перебуває на випасі) Я, Дз, гульма (при¬ 
слівник при інфінітиві гуляти як під¬ 
силення), вигул, вйгульний, відгул, [від¬ 
гуле нь] «свійська коняка, що відбилася 
в табун диких коней», загуляти «поча¬ 
ти багато гуляти; заглушити горе, бі¬ 
ду», загул, [загулятися] «до втоми натан¬ 
цюватися» Ж, нагулювати (худобу) «пас¬ 
ти на доброму кормі», нагуляти «багато 
прогуляти; погладшати», нагул «уго¬ 
дованість худоби; привілля», [обгуляти- 
ся] «програтися», [бдгулень] «лоша свій¬ 

ської кобили від дикого жеребця» Ж, 
перегул «тимчасовий відпочинок (про 
землю)», погулянка «гуляння; перебу¬ 
вання в гостях», погуляння «гулянка; 
полювання; війна; гульба», пригуляти 
«придбати гуляючи; прижити» (дити¬ 
ну), [прйгулень] «свійська коняка, що 
відбилася в табун диких коней», прогул, 
прогулянка, [прогульна] «гулянка?», про¬ 
гульник, прогульний, [прдгульком] «то 
з’являючись, то зникаючи», розгул, роз- 
гулля, розгуляний, розгульний; — р. гу¬ 
лять «ходити; забавлятися», бр. гу- 
ляць «бути вільним від праці; прогу¬ 
люватися; брати участь у якій-небудь 
грі», п. Ьиіас «гуляти, веселитися» (з 
укр.), ч. Ьиіаіі «кричати, викрикувати 
з радощів», слц. ЬиГаі.’ «тс.», болг. гу- 
ляя «гуляю, пиячу, веселюсь» (з рос.);— 
єдиного пояснення не має; виводиться 
(Зіамгскі 1433—434) від вигуку гуля, а та¬ 
кож (Вегп. І 361—362; Вгііскпег 173) від 
основи гул-; зіставляється з схв. гулити 
«обдирати; пиячити» (Потебня РФВ З, 
163), з цсл. гу'льїі'ь. «чарівний» (Соболев- 
ский РФВ 70, 78—79; ІакоЬзоп \Уогс1 
8, 387), з лит. £иІеіі «лежати» (Преобр. І 
169), припускається первісне значення 
«бити в гулю» (тобто в кулю, м’яч, гра¬ 
ти в м’яча), звідки «гратися, забавля¬ 
тися» і т. д. (Львов Зтимология 1963, 
110—115). — Шанский ЗСРЯ І 4, 195— 
196; Фасмер—Трубачев І 473—474; ЗССЯ 
7, 171—173. 

гуляш «м’ясна страва»; — р. бр. гу¬ 
ляш, п. £и1азг, ч. слц. £и1аз, болг. гу¬ 
лаш, м. гулаш, схв. гулаш; — запозиче¬ 
но, очевидно, через посередництво ні¬ 
мецької або французької мови (нім. 
ОйІазсЬ, фр. £ои1асЬе) з угорської; уг. 
£и 1уаз походить від складної назви 
£и1уазЬйз (букв, «чабанськем’ясо»), утво¬ 
реної з іменників £и1уаз «чабан» і ети¬ 
мологічно неясного Ьйз «м’ясо».— Мос¬ 
каленко УІЛ 58; Шанский ЗСРЯ 14, 196; 
Балецкий Зі. зі. 9, 338; Зіа^зкі І 376— 
377; Зіизгкіемпсг .ІР 31', 197; МКТЕЗг II 
172.— Див. ще ґуляш. 

[ґуляш] «чабан» ЕЗб 4, [ґ у ляшка] 
«дружина чабана» ЕЗб 4; — запозичення 
з угорської мови; уг. £и1уаз «чабан» є 
похідним від §и1уа «стадо», етимологіч¬ 
но не зовсім ясного.— МЬІТЕЗг І 1105. 
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гуль гуманізм 

ІгульІ «йолоп, дурень» Ж, (гулавий] 
«божевільний» Ж, Шух, [гулавець\ «тс.» 
Шух; — п. ^иіа] «незграба, нездара»; — 
не зовсім ясне; можливо, пов’язане з [гу- 
лйти) і успадковане вже з праслов’ян¬ 
ської мови; в карпатських говорах могло 
бути підтримане впливом з боку уг. 
Ьіііуе «дурний; кретин; йолоп», що є по¬ 
хідним від дієслова киї «охолоджувати¬ 
ся, застигати» невідомого походження.— 
МЙТЕЗг II 179, 180.— Пор. гулйти. 

гульвіса «гуляка, нероба, негідник»; 
— р. [головес, головесина] «гульвіса»; — 
очевидно, результат видозміни давні¬ 
шого *головіса «тс.», утвореного з основ 
прикметника *голий і дієслова -вісити 
(пор. [віса] «тягар»); щодо значення 
пор. р. [висляй, висляйха, вислуха, вис- 
лена, висляга] «ледачий волоцюга, гуль¬ 
віса; жінка легкої поведінки», [висляй- 
ничать] «в’язнути до когось, зачіпати, 
безнастанно лащитися, виснути на шиї; 
гультяювати», а також р. повіса «гуль¬ 
віса», п. мпзиз «тс.»; зміна форми відбу¬ 
лася внаслідок зближення з основою 
дієслова гуляти (гуль-ба, гуль-ня то¬ 
що).— Див. ще висіти, голий, гуляти. 

гульден «грошова одиниця в деяких 
європейських країнах»;—р. гульден, бр. 
гульден, п. слц. бйібеп, болг. гулден, схв. 
гулден, слн. бйісіеп;— запозичення з німе¬ 
цької мови; нім. ОйМеп виникло на осно¬ 
ві словосполучення свн. бикІТп ріеппіпс 
«золотий пфенінг» (снідерл. &11ІСІЄП Ио- 
гг)п «тс.»); форма биМеп відповідає нвн. 
боїсіеп «золотий», пов’язаному з Ооісі «зо¬ 
лото», спорідненим З ПСЛ. *20ІІ0, укр. 
золото.— СІС 187; Шанский ЗСРЯ І 4, 
195; Кораііпзкі 376; Кіибе—Міігка 
276.— Див. ще золото. 

Ггулькатиі «поринати; скакати, пли¬ 
гати» Ж, гулькнути «пірнути, раптом 
зникнути, з’явитися; кинутися, ринути 
(про рідину)», [гульнути] «тс.» Ж. гульк 
(вигук на позначення несподіваної дії, 
раптової появи або швидкого руху в 
якесь середовище); — очевидно, звуко¬ 
наслідувальне утворення, паралельне до 
п. £иІ£оїас «булькати» (про кипіння або 
переливання води, про звуки при поло¬ 
сканні горла), болг. гул (гул-гул) (вигук 
на позначення звуків при виливанні рі¬ 
дини з вузької посудини), галкам «буль¬ 

кати»; р. пд. [гульк] «миттю, негайно», 
як і п. [Ьиікп^с, Ьиіп^сі, мабуть, є за¬ 
позиченнями з української мови.—51а\уз- 
кі І 377; БЕР І 293. 

[ґульнийі «єдиний» Ж, [ґунний] «тс.» 
Ж; — неясне. 

гультіпака «голодранець; гультяй»;— 
результат видозміни форми гольтіпака 
під впливом основи гуляти.— Див. ще 
гольтіпа. 

гультяй, [гільтяй, гільтяйство, гіль- 
тай Ж, гільтаенко Ж, гольтяц, гультай, 
гультайство Бі, ВеБ, гультяїще], гуль¬ 
тяйство, [гультяянко] Я, [гультаїти] 
«вести розгульний спосіб життя» Ж, Бі, 
гультяювйти, розгультяїтися; — р. бр. 
[гультай3 «ледар, нероба», п. слц. Ьиі- 
іа) (з укр.), п. ст. ЬоНа] «тс.»; — похідне 
утворення від основи прикметника го¬ 
лий з пізнішою заміною о (і) голосним 
у під впливом основи гуляти; безпосе¬ 
реднє виведення від гуляти (Фасмер І 
473; Вгйскпег 173) непереконливе.— Со- 
болевский 51ауіа 5, 448; ЗІашзкІ І 435— 
436.— Див. ще голий. 

гума, [ґума], [гумія] «гаряча смола; 
каучук» Я, гумка, гумовйк, гумувати, 
ст. гум «камедь, глей» (XVI ст.); — бр. 
болг. м. гума, п. ч. слц. вл. бита, нл. 
биті], схв. гума, слн. бйта, биті; — 
запозичення з середньолатинської мо¬ 
ви; слат. битта, битті «камедь, кау¬ 
чук» утворилося від давнішого лат. 
ситті «камедь», що походить від гр. 
иоррл «тс.», яке зводиться до єг. кетаі, 
кета.— СІС 187; НоІиЬ—Ьуег 184; Ма- 
сЬек Е5Л£ 152; БЕР І 294; 5кок І 632; 
Таїсіє— Ноїт. І 306; Ргізк І 909; 
БсЬгаОег Реаііехікоп І 417. 

гуманізм, гуманіст, гуманістичний, 
гуманітарний, гуманний; — р. гума- 
нйзм, бр. гуманізм, п. вл. Ьитапігт, 
ч. Ьитапізтиз, слц. китапігтиз, болг. 
хуманйзьм, м. хуманйзам, схв. хуманй- 
зам, слн. Ьитапїгет; — запозичено че¬ 
рез російську і через польську мови з 
німецької; нім. Нитапїзтиз походить 
від лат. Ьйшапиз «людяний», похідного 
від Ьото «людина, чоловік», пов’яза¬ 
ного з Ьитиз «земля» (отже, первісне 
значення — «земний») і спорідненого з 
гот. бита «людина», дангл. бита, двн. 
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гуменник гундер 

§ото, лит. ст. гшиб «тс.», гр. 
«народжений від богині Землі; тубіль¬ 
ний».— СІС 187; Шанский ЗСРЯ І 4, 
196—198; Фасмер І 474; Кораііпзкі 
407; НоІиЬ—Ьуег 199; К1и§е—Міігка 
320; Таїсіє—Ноїт. І 655, 665.— Див. 
ще гумус, земля. 

гуменник (орн.) «польова гуска, Апзег 
ІаЬаІіз ЬаіЬ.»; —р. гуменник; — Похідне 
утворення від гумнд; назва зумовлена, 
очевидно, тим, що птах часто живиться 
зерном на гумнах.— Див. ще гумно. 

гуміарабік «камедь, що витікає з 
стовбурів африканських і аравійських 
акацій; клей»;—р. гуммиарабик, бр. 
гуміарабік, ч. агаЬзка £ита, слц. §ит- 
тіагаЬікит, болг. гуми-арабикум, схв. 
гуммиарабика, гумарабика, слн. £йті- 
агаЬікит;— запозичено через російську 
мову з німецької нім. СиттіагаЬікит 
«гуміарабік, аравійська камедь», як і 
англ. £ит-агаЬіс, фр. Яотте агаЬцие 
«тс.», походить від лат. £иттіагаЬісит 
«арабський клей», що складається з імен¬ 
ника £шпті(ситі) «деревний клей, ка¬ 
медь» і прикметника агаЬісит «араб¬ 
ське», похідного від АгаЬіа «Аравія».— 
СІС 187; Шанский ЗСРЯ І 4, 198; Но- 
ІиЬ—Ьуег 184.— Див. ще араб, гума. 

[гумкотїтиі «мугикати»; — звукона¬ 
слідувальне утворення, паралельне до 
мугикати (пор.). 

гумно «тік з будівлями», [гуменник] 
«сторож гумна», гуменний «[тс. 1; (заст.) 
прикажчик на току поміщика», [гумнй- 
ще 1 «місце, де було гумно» Г, Л, [загу- 
мення, загуменок, загумінок, пригуме- 
нок]\ — р. бр. гумнд, др. гумьно, п. 
£итпо, ч. слц. Ьитпо, вл. Нило, нл. £и- 
шпо, полаб. сГаітпй, болг. м. гумно, 
схв. гумно, гї)вно, слн. £йтпо, стел, 
гоу-лікію; — псл. §итьпо; — етимоло¬ 
гія непрозора; можливо, давнє утворен¬ 
ня з коренів *£и- < *£ои- (< іє. *£~ои-) 
(пор. псл. £оу§сіо «рогата худоба», укр. 
[гдв'єдо] «тс.» і тьп- (псл. тьпд, тдіі, 
укр. мну, м'яти)-, у такому разі назва 
пов’язується з первісним способом моло¬ 
тіння за допомогою худоби, що топтала 
снопи; недостатньо обгрунтована ре¬ 
конструкція (Откупщиков ЗИРЯ V 88— 
90) псл. *£иЬьпа, похідного, нібито, від 
£иЬііі «губити».— Шанский ЗСРЯ І 

4, 198—199; Фасмер—Трубачев І 474; 
Зіамгекі І 377—378; Вгйскпег 163; Ма- 

сЬек Е5.ІС 190—191; НоІиЬ—Кор. 136; 

ЗсЬиз1:ег-§е\Ус 360—361; БЕР І 294; 
Младенов 114; Зкок І 633; Вегіаі ЕЗЗЗ 
I 186; ЗССЯ 7, 173—175; Вегп. І 362; 
Рокогпу 483; ПогодинСледн 234.— Див. 
ще гов’єдо, м’яти. 

гумор, гумореска, гуморйст, гумори¬ 
стика, гуморальний, гумористичний, ст. 
гумор «характер, вдача; соки в організ¬ 
мі» (XVII ст.); — р. юмор, бр. гумар 
«гумор», гумор «настрій», п. ч. слц. вл. 
Ьитог, болг. м. хумор, схв. х$мор, 
слн. Ьигпог; — запозичено через посе¬ 
редництво польської мови з латинської; 
лат. Ьатог «волога» (в середньовічній 
медицині також «соки організму, що 
впливають на настрій») є похідним від 
дієслова ашеге (із вторинним Ь) «бути 
вологим» (<*а§итог), спорідненим з 
гр. 6^ро£.«вологий», вірм. оус «свіжий», 
дісл. удкг «вологий». —СІС 187; Кора- 
Ііпзкі 408; Зіашзкі І 436; Вгйскпег 173; 
НоІиЬ—Ьуег 199; Таїсіє—Ноїт. І 664, 
II 815. 

гумус «перегній»; — р. бр. гфмус, 
п. ч. слц. вл. Ьитиз, болг. м. схв. х$- 
мус, слн. Ьитиз; — запозичено через 
посередництво російської і польської 
мов з латинської; лат. Ьитиз «перегній, 
земля, грунт» походить з Ьотоз, з яким 
пов’язане і Ьото «людина», і спорід¬ 
нене з гр. %а\іаі «на землі», лит. гЗте 
«земля», псл. 2ет]а, укр. земля.— СІС 
188; Кораіігізкі 408; НоІиЬ—Ьуег 200; 
Таїсіє—Ноїт. І 665; КІеіп 750.— Див. 
ще земля.— Пор. гуманізм. 

[гунатиі «відгукатися (про звук), лу¬ 
нати», [гунйти] «гудіти» Пі, гунути «за¬ 
гудіти, крикнути; кинутися», [гуна1 «лу¬ 
на», [гунавщина] «сильний крик»; — оче¬ 
видно, пов’язане з гудіти, густй (псл. 
*£дс1-і:і <*£опсІ-); первісною могла бу¬ 
ти форма гунути з. *£д(с1)пді:і; форми 
гупати, гуна могли виникнути пізніше 
під впливом лунати, луна.— Див. ще 
гудіти. 

[гундер 1 «тичка; до якої прив’язують 
неводи, сіті у воді» Мо, [гундера, кун- 
дера] «тс.» Дз; — очевидно, походить 
від тур. допйег «тонка жердина, тичка; 
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ґунджер гуня 

товста і довга палиця з металевим ві¬ 
стрям або гачком». 

[ґунджер! «кучер (волосся)» ВеБ; — 
очевидно, запозичення з польської мо¬ 
ви; п. к^гігіог «тс.» походить від псл. 
*кдс1гь [*кд«1егь], якому відповідає укр. 
[кудер]', в українській мові запозичення, 
мабуть, змінило свою форму під впливом 
кучер.— Зіашзкі II 126; Вгііскпег 225, 
282.— Див. ще кудер. 

[гунджюк] «один з мотузів, якими під¬ 
в’язують полотнища сіток морського не¬ 
вода до рами» Дз; — запозичення з ту¬ 
рецької мови; тур. £Ііпсіік «шматок шкі¬ 
ри, в яку загортають парус» є похідним 
від §бп «шкіра», спорідненого з туркм. 
гбн, аз. каз. ног. кдн, тат. башк. кун, 
узб. кун, тув. хдм «шкіра», чув. чен 
«сирицева шкіра»; зміна значення, ма¬ 
буть, відбулася вже в українській мові 
через семантичну ланку «мотузок із 
шкіри».— Радлов II 1587, 1591; Его- 
ров 323. 

[гундосий] «гугнявий» До, [гундосі 
«тс.» Я, [гундосити] «гугнявити» (Ме); — 
р. [гундосі «жебрак, прошак», [гундас] 
«гугнявий», [гунддска] (чол., жін. р.) 
«гугнявий», .[гундосить3 «гугнявити; 
жебрати, випрохувати»; — неясне; мож¬ 
ливо, давніше *гугноносий, утворене 
з основ дієслова гугнити або прикмет¬ 
ника гугнявий та іменника ніс; пор. та¬ 
кож П. СТ. £§§0£І0$у «гугнявий, 3 ГуСЯ- 
чим голосом», утворене з основ звуко¬ 
наслідувального дієслова §§£ас «гелго¬ 
тати (про гусей); (ст.) гугнявити», спо¬ 
рідненого з псл. *§д§ьпаіі, укр. гугня¬ 
вий, та іменника £Іоз, спорідненого з 
укр. голос. 

[гунйти] «гудити, ганити» Пі; — оче¬ 
видно, результат контамінації форм ги¬ 
дити і ганити (див.). 

[гунт] (заст.). «собака» Л, [гунство] 
«негідництво», [гунственнийі «собачий, 
негідний», [г#нственський1 (гунствен- 
ська душа) Пі; — очевидно, походить 
від нвн. Ншкі «тс.», спорідненого з гот. 
Ьипсіз, гр. х6<т?, лит. §иб «тс.», укр. су¬ 
ка.— Фасмер — Трубачев III 798; КДи- 
§е—Міігка 320; Таїсіє—Ноїш. І 152— 
153; КІеіп 746,— Див. ще сука. 

[гунцвот] «негідник, шельма», Ігунц- 
воти\ «волосся, зачесане і завите на скро¬ 
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нях (інакше муцики)» ВеЛ, [гунцвол] 
«негідник, шельма», [гунцуті «тс.» ВеЛ, 
[гунцвоство], [гунцуват] «бешкетник, 
брехун» МСБГ, [гунцувот] «тс.» тж; — 
бр. [гунсвдт] «негідник; ледащо», п. 
Ьипсмгоі «гультяй; негідник; ледащо», 
ч. Ьипсуйі, Ьипсізіиі; «тс.», схв. Ьйпсиі, 
Ьйпсуиі «ледащо», слн. Ьйпсуеі «тс.»; — 
через польську мову запозичено з ні¬ 
мецької; нвн. Нйпбзіоіі «негідник, ка¬ 
налія» утворилося з Ншкі «собака» і не¬ 
вживаного тепер їоіі (інша, закономір- 
ніша форма — їоїхе) «сиппиз», спорід¬ 
неного з свн. уоіге, снн. уиі, гол. -уоі 
(у Ьопсізуоі «негідник»), ісл. Іуііа «тс.», 
дінд. рйуаіі «гниє, смердить», гр. яїївсо 
«гною», лтс. риіег «гнилий, трухлявий»; 
первісне значення прізвиська було «сип¬ 
пиз сапіз»; — звукова форма [гунцуті 
могла бути запозичена з угорської мови 
(уг. Ьипсиі «пустун; шахрай, шельма» 
того ж походження).— Шелудько 28; 
Потебня РФВ 1879 V 263; Зіашзкі І 
436—437; Вгііскпег 173; МасЬек Е5.ІС 
191; НоІиЬ—Ьуег 200; 5кок І 694; 
Вегіаі Е553 І 206; ММТЕЗг II 167; 
Юи§е — Обіге 332; Угіез 145—146; І6- 
Ьаппеззоп 566.— Див. ще гунт. 

гуня1 «верхній сукняний одяг, сіряк; 
[маска, машкара, личина Б і]», гунька, 
[гунчаї «гуня» ЕЗб 4, [гуняник] «одягне¬ 
ний у гуню» Ж; — р. [гуня] «вид одягу; 
старий одяг», бр. гунька, др. гуня, гу- 
на «старий одяг», п. §ипіа ««верхній 
одяг з грубого сукна; грубе сукно», 
ч. Ьоипе «попона; ворсиста матерія», 
слц. Ьипа «тс.», болг. гуна (гуня) «сіль¬ 
ський верхній одяг», м. гуььа {гуна) 
«вид верхнього одягу; вовняне покрива¬ 
ло», схв. гун> «тс.», слн. £йп} «ворсиста 
матерія»; — псл. &ища, запозичене з 
невстановленої мови; найімовірніше по¬ 
в’язання з пізньолат. £иппа «кожух» 
неясного, можливо, кельтського (Но- 
ІиЬ—Кор. 130; ЗасЬтаіоу АіЗІРЬ 33, 
95) походження; вважається також пра- 
європейським (НоІиЬ—Ьуег 196); менш 
імовірні припущення (Фасмер І 475) 
про запозичення з дперс. £аипуа «ко¬ 
льорова» від ав. §аопа- «волосся; масть, 
колір» (пор. ос. тип «вовна»), виведення 
(Фасмер ГСЗ І 51; МасЬек ЕЗЛС 179- 



гуня 

180) від дінд. §опї «мішок», пов’язаного 
з §аиЬ «бик, корова», або зіставлення 
(Мозгупзкі ІР 36/3, 198—200) з лит. 
£аигаї «волосся на тілі».— Фасмер—Тру- 
бачев і 475—476; Преобр. І 170; Зіаи^кі 
І 378—379; Вгйскпег 163—164; БЕР І 
294; Зкок І 634; Вегіаі ЕЗЗІ І 187; ЗССЯ 
7, 175—177; Вегп. І 363. 

[гуня2] (орн.) «різновид малих глу¬ 
харів, Теіхао иго^аііиз Ь.» Ж; — не¬ 
ясне; можливо, звуконаслідувальне; 
пор. р. [гунйть] «говорити, мовити»; 
звуки токування глухарів можуть ски¬ 
датися на швидку нерозбірливу мову. 

[гуньба] (бот.) «буркун, Меіііоіиз 
Асіапз.» Г, Бі; —очевидно, запозичення 
з російської мови; р. [гуньба] «тс.», 
можливо, стосувалося спочатку лише 
буркуну жовтого або лікарського (Ме- 
Іііоіиз оШсіпаїіз Безг.) і було пов’язане 
з [гуньба] «дрібна висипка в роті немов¬ 
лят (пліснявка), чиряки»; ця назва бур¬ 
куну жовтого мотивується тим, що він 
застосовується від наривів, чиряків то¬ 
що; р. [ганьба] «висипка, чиряки» по¬ 
в’язується з [гунявий] «лисий, плішивий 
від колишніх паршів, золотушної ви¬ 
сипки», що виводиться від гуня, гуна 
«поганий, старий, зношений одяг» (з 
облізлим хутром), спорідненого з укр. 
гуня «сіряк»; зіставляється також (Мер- 
кулова Очерки 140—141) з р. [гунйть] 
«говорити» як назва дитячої хвороби, 
причина якої зводилась до наговору, 
злого ока тощо; сумнів (Фасмер І 476) 
відносно зв’язку р. гунявий з гуня не¬ 
обгрунтований.— Вегп. І 363.—Див. 
гуня1. 

гуп (вигук для передачі глухого зву¬ 
ку від падіння, удару), [гугуп] «тс.» 
(підсилювальна форма), гепати «тупа¬ 
ти; глухо стукати», [гупоніти] «глухо 
звучати» Ж, гупотіти «швидко тупати; 
швидко глухо стукати», [гупчити] «луп¬ 
цювати кулаками по спині» Ме, [гуп- 
шанити] «бити, лупцювати» МСБГ, гуп 
«гупання», гупотнява «тупіт, стукотня¬ 
ва»; — п. Ьцр (вигук при плиганні), ч. 
слц. Ьир «тс.»; — звуконаслідувально- 
зображальний вигук, очевидно, пов’я¬ 
заний з гоп; малоймовірна думка (Вгііск- 
пег 172) про можливість німецького 
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впливу.— ЗІамгзкі І 428; МасЬек ЕЗЛС 
176.— Пор. гоп. 

[гупалка] «іграшкова дудка з бузини 
для стріляння»; — очевидно, результат 
видозміни форми пукалка «тс.» під впли¬ 
вом звуконаслідувальної основи гуп.— 
Пор. пук2. 

[гупало] (орн.) «водяний бугай» (інак-? 
ше: гук, гукало, гугукало), [гопкало] 
«тс.», [гупкд] (орн.) «одуд, Іїрира»; — 
п. [Ьираіо, Ьираіа, ЬираІ] «водяний 

бугай» (з укр.), схв. Ьиркас «одуд», слн. 
Ьирас «тс.»; — походить від звукона¬ 
слідувального вигуку гу, очевидно, ще 
праслов’янського походження; пор. по¬ 
дібні звуконаслідувальні назви птахів 
в інших індоєвропейських мовах: нвн. 
(Шіе(іе)-Ьорї «одуд», [ЬиррЬирр], гол. 
Іюрре, лат. ирира, фр. Ьирре «тс.».— 
Див. ще гу, гук1, гук2. 

[гупля] «коловорот, лебідка»; — не¬ 
ясне. 

[гупцем] «юрбою, купою» Я, ст. гу- 
фець (XVIII ст.— гуфци), зменш, від 
гуфь «громада, купа, відділ» (XVI ст.);— 
п. ЬиІіес «військовий загін; юрба, купа 
(людей)», ЬиІ«тс.», ч. Ьоиїес «купка (лю¬ 
дей), невеликий натовп», ст. Киї «загін; 
юрба», слц. Ьйіес «невеликий натовп»; — 
через польську і чеську мови запозичено 
з німецької; свн. Ьаїе «штабель, стіс; 
група людей (особливо, озброєних)», 
звідки нвн. Наиїеп «купа, брила; на¬ 
товп, зграя», споріднене з двн. Ьаїо, 
снн. йоре, дангл. Ьеар «тс.», лит. каи- 
раз «купа», псл. кира, укр. купа; не¬ 
правильне пов’язання (Яворницький 
169) з вигуком гуп.— Тимч. 634; Зіаш- 

зкі І 432; МасЬек Е5.ІС 179; НоІиЬ— 
Буег 196; Кіи^е—Міігка 293.—Див. 
ще купа. 

гур (вигук для передачі гуркоту, сту¬ 
ку), гур-гур «тс.», [гурр-гур] (вигук 
для передачі воркування і гуркоту), 
гаркало «вид іграшки, що дзижчить; 
[неспокійна людина, домовик; малий во¬ 
доспад; гомілкова кістка]», гуркіт, гур¬ 
котнеча, гуркотня, гуркотнява, ігур- 
котія] «гуркотня» Я, [гуркдта] «сту¬ 
кіт, гуркіт; муркотання», [гуркотій] 
«неспокійна людина, що стукотить», [гур- 
котлйвець] (орн.) «лісовий, дикий голуб, 
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СоїитЬа оепаз Б.», [гуркотлйвочка] «яка 
воркує» (про голубку, також переносно), 
гуркітлйвий, гуркотливий «який гур¬ 
котить; [який воркує]», гуркати «сту¬ 
котіти, гуркотіти; [хурчати; воркувати]», 
гуркнути «грюкнути; [крикнути басом]», 
гуркотати «гуркотіти; воркувати», гур¬ 
котіти «робити гуркіт», [гурготіти] 
«тс.», [гурлйкати] «воркувати», гурчати 
«густи, дзюрчати; воркувати; гарчати»;— 
р. [гург\ (вигук для передачі грому), 
[гургать) «стукотіти, гриміти; бурчати», 
[гуркать] «звати; говорити», п. Ьигкоі 
«гуркіт, стукіт», Ьигксіас «гуркотіти, 
стукотіти» (можливо, з укр.), Ьиг-Ьит 
(вигук для передачі гарчання собаки), 
(каш.) [£иг§сеі| «бурчання», ч. (мор.) 
[Ниг§аі] «воркувати», сли. [йигкаі] «тс.», 
Шиті] «гуркіт», вл. Ьигкас «воркувати», 
нл. Ьигказ, сЬигказ, Нигкоіаз, слн. §иг- 
§аіі «тс.»; — звуконаслідувальні утво¬ 
рення до об’єктивно різних звуків; по¬ 
дібні (споріднені або паралельні) утво¬ 
рення є також в інших індоєвропейських 
мовах; лит. §иг§іі «булькотіти; бурчати 
(про живіт)», лтс.‘ дигкзіеі «тріскотіти, 
сичати, скрекотати», нвн §иггеп «вор¬ 
кувати; мурчати»; близькі значення ма¬ 
ють також слова з деякими іншими го¬ 
лосними або початковими приголосними 
звуками типу гар, гир, вуркотати, тур-. 
котати.— Фасмер 1476; 51а\мзкі 1437— 
438.— Пор. вуркотати, гар, гир, туркати. 

[гура1] «маса, юрба», ігурє] «багато» 
МСБГ; — не цілком ясне; зіставляється 
(Куркина Зтимология 1971, 66) з схв. 
гура «горб, наріст», гурити се «стиска¬ 
тися, корчитися», слн. §йга «потовщення 
з смоли»; можливо, в основі лежить укр. 
[гурба] «натовп, юрба», що змінило фор¬ 
му під впливом п. §ога «гора; купа; на¬ 
товп, юрба; стіс» (пор. [гура] «купа»). 

[гура2] «густа сітка для виловлюван¬ 
ня дрібної риби Дз; спосіб ловити ри¬ 
бу неводом Мо», [гірник] «рибалка, 
який ловить рибу цим способом» Мо; — 
очевидно, запозичення, з румунської мо¬ 
ви; рум. £ііга «рот, паща; отвір; гирло» 
походить від лат. §и1а «паща, глотка, 
горло», спорідненого з дінд. ^гпаіі «по¬ 
глинає», двн. кеіа «горло, шия».— 
ДЬКМ 350; РараЬа^і 507; Ри^сагіи 64; 
Таїсіє—Ноїгп. І 625. 

Ігурака] «піднявши руки вгору» (ло¬ 
вити, напр., м’яч); — суфіксальний при¬ 
слівник, утворений від іменника гора 
за зразком прислівників типу голяка, 
пішака і под.; форма гурака зам. споді¬ 
ваної горака відбиває, очевидно, діалект¬ 
ну вимову ненаголошеного о як у.— Див. 
ще гора. 

Ігураль] «дрючок, ломака, булава; 
стегно, задня частина туші» Ж; — оче¬ 
видно, походить від рум. [£нгаг] «дрю¬ 
чок для провертання вала в ткацькому 
верстаті» неясного походження; кінцеве 
ль (зам. р) виникло або внаслідок диси¬ 
міляції, або за аналогією до слів із су¬ 
фіксом -аль. 

[гуральня] «винокурня, горілчаний за¬ 
вод» Ж, гуральня, (ґулярня\ ЛЖит «тс.», 
гуральництво «винокуріння», гуральник 
«робітник на гуральні», [ґоральня] Ж, 
[горальник] Ж; — запозичення з поль¬ 
ської мови; п. §ог2е1піа, (ст., діал.) 
^оггаїпіа «тс.» пов’язане з *доггаіу «го¬ 
рілий» (пор. п. ст. §ог2аіо§с «зона; силь¬ 
на сверблячка»), §ог2еб «горіти», спо¬ 
рідненими з укр. горілий, горіти; у за¬ 
мість о в частині форм відбиває укання 
в ненаголошеній позиції.— К ісІїЬаггіІ: 
117; Зіашзкі І 322.— Див. ще горіти.— 
Пор. горілка. 

[гурараї «великий шкіряний мішок 
на підводах для збереження товарів від 
дощу» Я; — неясне. 

гурба «натовп», [гурма], юрба, юрмй 
«тс.», юрбище, юрмище, [гурмдм] (присл.) 
«юрбою», юрбитися, юрмйтися, ст. 
гурмг «купа, громада, юрба» (XVI ст.);— 
р. гурьба «натовп, юрба», [гурма], бр. 
[гурма] «тс.», п. [Ьигті «отара; громада; 
велика кількість; натовп», [Ьигша] «тс.» 
(з укр.), Ьигшегп, Ьигтд «юрбою», ст. 
Ьигш «замішання, галас; натовп; за¬ 
гін»; — запозичення з тюркських мов; 
узб. кумик. йигирма «двадцять», уйг. 
тат. діал. цгірма, тат. чулим, іігірба, 
ног. джійрма, тур. уіггпе, ]ігші, кирг. 
тат. діал. ойр. телеут. іігша, каз. ка- 
рач. ккалп. гуіугпта «тс.», як. зйгЬа 
«стадо», каз. джійрма «невеликі стада 
худоби, на які поділявся калим, що пере¬ 
давався від нареченого батькам нарече¬ 
ної під час весілля», вважається похід- 
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ним від основи *гі§йг' (*гі§іг) «подвою¬ 
вати»; близька до наведених форма як. 
йгЬа «невелика кількість худоби» виво¬ 
диться від кореня йг «гнати»; щодо 
розвитку значення пор. табун < тюрк. 
іаЬип «стадо» < монг. іаЬип «п’ять»; 
менш обгрунтовані спроби виведення 
(Вегп. І 379) через польське посеред¬ 
ництво від свн. Ьигш (§еЬигте) «наступ 
ворога», пов’язання (\\/§<Ікіе\УІС2 МРІ 
272—273) з рум. йгтй «слід, слід ноги», 
зближення (Ильинский РФВ 63, 341) 
з р. говор або (Фасмер І 476—477; 
ЗССЯ 7, 177—178) із схв. гурати «штов¬ 
хати».— Мельничук у зб. «Слово і труд» 
К-, 1976, 163—167; Фасмер—Трубачев І 
476—477; Кагіочуісг $\УО 219; Разапеп, 
Маіегіаііеп гиг МогрЬоІо^іе сіег Ійгкі- 
зскеп ЗргасЬеп 79. 

[гурболовка] «колотівка, мішалка; 
непосида» ВеУг; — неясне, 

ґурґулйця — див. ґерґелйця. 
[ґурґуля] «гуля», [гурґула] «сук; на¬ 

ріст на дереві», [ґорґоля] «тс.», 1 ґорґо- 
лястий) «сукуватий»; — очевидно, запо¬ 
зичення з румунської мови; рум. £иг§йі 
«сосок; шийка (пляшки і под.); носок 
(постола); гостроверхий пагорок; верх 
пагорка або гори», £иг£иІа1й «пухлина 
на руці» (пор. також аром. §иг§иГа 
«м’яч, куля; грудка, згусток») пов’язу¬ 
ються з лат. £иг§и1іо «горло, глотка», 
похідним від §иг§Є5 «безодня, провалля; 
паща, глотка», спорідненого з лит. §иг- 
кЗ^з «воло», ст. £игк1е «горло», прус. 
£игс1е «тс.», гр. Рар(xОроV «безодня, про¬ 
валля», псл. *§гГсі1о, укр. горло.— 
ЗсЬеІшіко 131; ОІЖМ 350; Ри^сагіи 
64; \Уа10е—Ноіш. І 627.— Див. ще 
горло. 

[гургуц] (вигук для відтворення зву¬ 
ку від падіння); — очевидно, результат 
злиття вигуків гур і гуц (див.). 

[гурйтиі «гудити, ганити, глузувати; 
морочити обіцянками, спокушати» Ж, 
[загорати] «забавити (напр., розмова¬ 
ми), примусити забути попереднє», [за- 
гуритися] «забавитися чимось і забути 
про потрібне», [загуряти, загурятися], 
[загуря] «забавка, розвага» Ж; — р. ігу- 
риться] «винитися» (?) (Даль І 408), 
схв. гурити се «гнутися, горбитися», 
слн. £йга1і «мучити»; — псл. І£шїШ 

(<іє. *£Ьои-г-), очевидно, пов’язане чер¬ 
гуванням голосних з псл. *2игШ (<іє. 
*£Ьеи-г-), укр. журйти(ся); — спорід¬ 
нене з дінд. ^НбгаН «страшний, жахли¬ 
вий, навальний», гот. §аиг5 «обурений; 
зажурений», £аиг]ап «журити, засмучу¬ 
вати», двн. £бга£ «жалюгідний, убогий», 
ірл. §йге «хворобливий стан»; зіставляє¬ 
ться також (Вегіа] Е55Л І 187) з гр. 
торос: «викривлений, сутулий; круглий», 
лит. §аига5 «волосся, шерсть»; допустиме 
зближення (Фасмер І 477, II 68) із схв. 
гурати «штовхати», р. [огуряться] «від¬ 
караскуватися від роботи, бути впертим 
з лінощів», [огурь, огурникІ «упертий», 
спорідненими з шв. кбга «гнати, поспі¬ 
шати» (< пгерм. *каигіап < іє. *£ои-г-), 
куди, можливо, слід віднести й слн. 
§йгаН «зношувати, зазубрювати, притуп¬ 
лювати, напружувати».— Фасмер II 68; 
Преобр. І 238.— Пор. журйти. 

Гурій, Гурик, Гурко, ст. Гурій: 
пр(ис)норавент> (1627); — р. Гурий, бр. 
Гурьій, Гур, болг. Гури, Гурий, стел. 
Гс^рии; — через старослов’янську і 
грецьку мови (гр. Гооріад) запозичене з 
гебрайської; пов’язується з гебр. £йг 
«левеня; маля хижої тварини», спорід¬ 
неним з ар. £апу (§іпу, |щпу) «щеня; 
мала хижа тварина».— Сл. вл. імен 
207; Петровский 91; Суперанская 77; 
Оезепіиз 151. 

гурія (мн. гурії «міфічні вічно юні 
діви мусульманського раю»);—р. гурия, 
заст. хурии (1835), бр. гурьія, п. Ьигуза, 
ч. слц. Нигізка, болг. гурия, хурия, м. 
хури]а, схв. хурща, слн. кйгі]а, Ьигїз- 
ка;— запозичене, очевидно, з німецької 
або французької мови; нім. Нигі, фр. 
Ьоигі походять від перс. Нойгі(ЬйгТ) 
«тс.», яке зводиться до ар. Ьойг (Ьиг) 
«чорноокий», спорідненого з гебр. Ьиг 
«біла тканина».— СІС 188; ССРЛЯ З, 
489; Шанский ЗСРЯ І 4, 199; Кораііпзкі 
408; НоІиЬ—Ьуег 200; Е>аи2а1 393; Кіеіп 
746. 

[гурка1! «кров’яна ковбаса» ВеУг; — 
слц. Ьигка «ліверна ковбаса»; — запози¬ 
чення з угорської мови; уг. Нигка «ве¬ 
лика ковбаса; товста кишка» є похідним 
від основи іменника Мг «кишка» неві¬ 
домого походження.—ММТЕ5г II 169— 
170. 
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гурка гурт 

[турка2] «кісточка або зерно гороби¬ 
ни» ВеНЗн; — очевидно, результат ви¬ 
дозміни давнішої назви плоду *горбька, 
утвореної від [горба] «горобина» (як 
слйвка від слива, грушка від груша)', 
сучасної звукової форми слово набуло 
після занепаду ь і пов’язаного з цим 
випадіння б; голосний у (<о) зберігся 
як діалектна особливість, можливо, зав¬ 
дяки деетимологізації.— Див. ще го¬ 
робина. 

гуркати «відразу видавлювати молоко 
з усього вим’я» (про доїння); — неясне; 
можливо, пов’язане з гуркати «стуко¬ 
тіти, хурчати», гур (див.). 

гурман1; — р. бр. болг. гурман, ч. 
слц. £оигтаП(ї, м. гурман, схв. гурман, 
слн. §игтап; — запозичення з фран¬ 
цузької мови; фр. £оигтапс! етимологіч¬ 
но неясне; можливо, пов’язане з §оиг- 
шеі «тс.», похідним від фр. ст. §готте, 
яке означало спочатку слугу, особливо 
в торговця винами (Баигаі 370); деякі 
етимологи (ВІосЬ І 342; Юеіп 671) цей 
зв’язок заперечують.— СІС 188; Шан- 
ский ЗСРЯ І 4, 199. 

[гурман2! «топка (невелика форма для 
набивання в неї солі)», [гурманка] «тс.; 
велика грудка овечого сиру» Ж, ВеЗн, 
[гурманча] «топка» ВеНЗн, [германик] 
«тс.» ВеБ; — неясне; можливо, запози¬ 
чене з тюркських мов; пор. узб. [кург 
мат] «чашка з вушками (для молока)», 
каз. кор «закваска (також — кумисна)», 
чаг. курма «дерев’яна чашка»; назва по¬ 
судини для сквашування молока могла 
бути перенесена на виготовлюваний у 
ній сир певного розміру; ту саму посуди¬ 
ну вживали, мабуть, для солі. 

[гурманом] (присл.) «разом, купою, 
юрбою», [в-гурман] «тс.»; — очевидно, 
результат взаємодії слів гурма «юрба», 
гурмбм «юрбою» і [гурман] «топка (не¬ 
велика форма для набивання в неї солі)»; 
первісне значення прислівників могло 
бути «ущерть (солі)»; формальна близь¬ 
кість їх до слів гурма, гурмбм могла 
зумовити й зближення значення.— Див. 
ще гурба, гурман2. 

[гурманча] (зб.) «котики на дереві» 
ВеНЗн; — неясне. 

[гурнийі «гордий» ВеЗн; — очевид¬ 
но, запозичення з польської мови; п. 
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£огпу «верхній, високий; (перен.) підне¬ 
сений; (ст., діал.) гордий, чванливий, за¬ 
розумілий» є похідним від іменника §ога 
«гора», спорідненого з укр. гора (див.). 

[гурбчкі] (бот.) «латаття біле, Иуш- 
рЬаеа Ь.» Л, [гйравки] «тс.» Л; — пов’яза¬ 
не з огірочки «малі огірки»; перенесення 
назви зумовлене подібністю пуп’янків 
латаття до огірків.— Див. ще огірок. 

гурт1 «група, компанія; натовп; ста¬ 
до; (присл.) багато», гуртівнйк «пого¬ 
нич худоби; оптовий торговець», [гур¬ 
тівня] «гуртова, оптова торгівля, гур¬ 
товий магазин», гуртківець «член гурт¬ 
ка», гуртківщина «збирання в гуртки; 
відстоювання інтересів гуртка», [гур¬ 
тові] «сума», [гуртовйца] «спільне ко¬ 
ристування полем для випасу худоби 
після збору врожаю» МСБГ, [гуртбвка] 
«кімната для ночівлі приїжджих; гур¬ 
това робота в полі» Мо, [гуртбвник] 
«гуртівник» Ж, гурток, гуртовйй, гур¬ 
тувати, гуртом «разом; оптом», ст. 
гурт (XVII ст.); — р. [гурт] «стадо», 
бр. гурт «група, компанія; натовп; ста¬ 
до»; — запозичення з польської мови; 
п. Ьигі «гуртова торгівля; стадо; [пере¬ 
носна огорожа для худоби в полі]», 
як і вл. Ногсіу «плетена огорожа», по¬ 
ходить від двн. Ьигі (нвн. Нйгсіе) «пле¬ 
тена огорожа для овець», спорідненого з 
гот. Ьайгсіз «двері», гр. хартаАод «ко¬ 
шик», сінд. каїа (< *кгІа) «мата», прус, 
согіо «пліт»; непереконливе пов’язання 
(Мікі. ЕШ 84; Маігепаиег 178) з тур. 
}йг1; «намет».— Шелудько 28; КісНЬагдІ 
56; Шанский ЗСРЯ І 4, 199—200; Фас- 
мер І 476; Преобр. І 70^ 51а\узкі І 439; 
Вгіїскпег 174; 5с1Ш5і:єг-§є\ус 323; Вегп. 
І 379; К1и§е—Мйгка 322. 

гурт2 «ребро монети; виступ на фаса¬ 
ді будівлі», гуртик «виступ на фасаді 
будівлі»; — р. гурт, гуртик «тс.», п. 
£игі «тс.; [пояс]; пояс в упряжі; пояс 
для перенесення меблів»; — запозичен¬ 
ня з німецької мови; нвн. Оигі «пояс; 
гурт» споріднене з англ. £Ігс1 «оперізу¬ 
вати», дангл. ^угсіап, дісл. £Ігда «тс.», 
гот. §аІгсіа «пояс», £агс1а «загорожа», 
двн. §аг!о «сад», псл. *£огсіь «город», 
укр. город.— СІС 188; ССРЛЯ 3, 491 — 
492; 5ЛР II 1367—1368; К1и£е—Міігка 
233, 277.— Див. ще город. 



гуртйти гусениця 

[гуртйти] «бути в статевому збуджен¬ 
ні (про свиню), паруватися з кнуром 
(гурчати за корнозом)» ВеНЗн, [гурча¬ 
ти] «паруватися (про свиню)»; — п. 
[йигіас] «злягатися, паруватися»; — не¬ 
ясне; можливо, звуконаслідувальне 
утворення, паралельне до [гукати] «за¬ 
пліднювати», [гукатися] «паруватися» 
(пор.). 

[гусак1] «нутрощі забитої тварини, 
лівер»; — р. [гусь, гусак, гусек] «тс.»; — 
пов’язане з гусь; назва зумовлена схо¬ 
жістю форми вийнятих нутрощів заби¬ 
тої тварини до форми гусака, що ле¬ 
тить.— Фасмер І 477; Горяев 85; Даль І 
410.— Див. ще гусь. 

гусак2 (заст.) «довга колодка для зако¬ 
вування ніг кількох в’язнів»; — п. йизак 
«колодка для шиї» (з укр.); — пов’яза¬ 
не з гусь; назва зумовлена, очевидно, 
тим, що люди, на яких одягали таку ко¬ 
лодку, ходили подібно до гусей.— Див. 
ще гусь. 

[гусак3] «дерев’яний бутель для го¬ 
рілки Мо; чверть відра горілки Я»; — 
пов’язане з гусь; назва, очевидно, ви¬ 
никла за подібністю бутля з довгою 
шийкою до гусака.— Див. ще гусь.— 
Пор. геньцюр. 

[гусак4] «порожниста цеглина»; — по¬ 
в’язане з гусь; можливо, назва є каль¬ 
кою п. £д.зіог «гусак (назва кожної з че¬ 
репиць, що охоплюють ребро даху; 
жолобчаста черепиця; частина черепиці, 
що виступає)»; польська назва виникла 
за подібністю черепиці, розташованої 
вздовж рогу даху, до ключа гусей у не¬ 
бі.— Див. ще гусь. 

гусар «у царській і деяких іноземних 
арміях — військовий з частин легкої 
кінноти, що носив форму на угорський 
зразок; вид танцю; дитяча гра {гусари на 
коні)», гусарин «гусар; син гусара» Г, 
Ж, гусарка «жінка гусара; куртка гу¬ 
сара; вид теплої кофти», ст. гусария «важ¬ 
ка кавалерія в Польщі» (XVII ст.); — 
р. бр. гусар, п. йизагг «солдат важкої 
кавалерії в старій Польщі», ч. слц. йи- 
заг «угорський або по-угорському одяг¬ 
нений кавалерист», болг. хусар «гусар», 
м. хусар «солдат легкої кінноти; старо¬ 
винний кавалерист», схв. хусар «гусар», 
ййзаг «легкоозброєний вершник; роз¬ 

бійник»; — запозичено, очевидно, че¬ 
рез польську і російську мови з угор¬ 
ської; уг. Ьизгаг «солдат легкої кінноти», 
найвірогідніше, походить від схв. йй- 
заг (засвідченого вже в XIII ст.), яке 
через форму*хдзагь зводиться до гр. 
(віз.) «грабіжник, розбійник», 
що виникло з контамінації гр. (віз.) 
Хшсгаріое «солдат, висланий у розвід¬ 
ку», пов’язаного через хю(П« «засідка, 
чати», хйаіЄ «спорудження валу» з 
ХЄ(о «насипаю землю; ллю», спорідне¬ 
ним з гот. £іи1ап, двн. §іегап (нвн. §іе- 
(Іеп) «лити», дісл. §іоіа «кидати», і сл. 
хдза «розбій, грабіж; загін ворожого 
війська», що походить від гот. йапза 
«група, загін» (<пгерм. *йапзб «натовп, 
зграя; рій», спорідненого з лат. зсапсіи- 
1а «гонт», дірл. хапдгесі «розпорошення»; 
можливий також вплив слат. сигзагіиз, 
сгр. %оор(тарюд, хоораарг}^ «корсар» 
(пор. схв. кйгзаг, §йзаг «розбійник; кор¬ 
сар»); пов’язання уг. йизгаг з уг. ййзг 
«двадцять» (Фасмер І 477; Преобр. І 
171) неправильне.— СІС 188; Акуленко 
140; Тимч. 630; Шанский ЗСРЯ І 4, 
200—201; Фасмер—Трубачев .1 477; 
5їа\узкі І 439—440; Вгйскпег 174; ІїпЬе- 
§аип В5Ь 50/2, 170; НйШ—№огій 19; 
Вагсгі 129; ЛШТЕЗг II 174; Воізася 
1057, 1072; К1и£е—Міігка 288. 

[гусаш] (заст.) «монета сороківець» 
(двадцять копійок або сорок крейцерів); 
— запозичено з угорської мови, можли¬ 
во, через посередництво румунської (рум. 
Йй8й$ «монета в двадцять крейцерів»); 
уг. йизгаз «тс.» походить від ййзг «два¬ 
дцять», спорідненого з манс. сйиз, комі 
удм. кьізь, морд, (ерз., мокш.) комсь 
«тс.».— БІЖМ 368; АШТЕЗг II 173— 
174; Вагсгі 128. 

гусениця (ент.) «личинка (комах)», 
[вузня] «гусениця ведмедиці, Агсііа» Ж, 
[усениця], гусеничних «гусеничний їз¬ 
дець, Місго£а$іег» Ж, [гусельня] «гусе¬ 
ниця» ЛЧерк, [госельня ЛЧерк, осЄльня 
Ме, ЛЧерк, восельник ВеБ, гусельниця, 
гусільниця СУМ, Ж, восельниця ВеБ, 
вусільниця, усельниця 1?еБ, усільниця Ж, 
вусельник, усілка Ж, усіль Ж1 «тс.», 
гусінь (зб.), [гусень, вусень ЖІ «тс.», 
гусеничний; — р. гусеница, бр. вусень, 
др. усЬница, гусьница, п. §дзіепіса, 
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гусймець ґуст 

І£фзка, §§5Іопка, лу^зйпа, \\^зіапка, \л^,- 
зіеі, ^зіеіпіса], ст. шд.5Іопка, ш^зіепіса, 
ч. Ьоизепка, [Ьоизепісе], слц. Ьйзепіса, 
Шизапіса, Ьизепка], вл. Ьизапса, нл. 
§изейса, полаб. удзйпаісй, болг. в'ьсени- 
ца, м. гасеница, схв. гусеница, £йз]епа, 
слн. ^озепіса, стел, гжс'киицд, цсл. 
^ус'Ьмкц’к, ©ух’кицй, юсниицд; — псл. 
§9зепіса: *9зепіса є похідним від *§дзе- 
па : *д$епа, що зводиться до : у^зь 
«вус» як субстантивований прикметник 
(пор. стел, влас'ки'ь «волосяний» від 
«лась «волос») з первинним значенням 
«космата, кудлата» (риса, характерна 
для багатьох різновидів гусениць); фо¬ 
нетичне явище переходу протетичного 
V- (ц-) в §- (через *£и-) спостерігаєть¬ 
ся і в інших словах: пор. псл. *£9гь : 
уцгь, укр. гуж, гужва : ужва, вужівка; 
менш переконливе пояснення заміни V- 
звуком §- впливом з боку стел, гоуште- 
рица «ящірка» (Фасмер І 477; 5кок І 
635) або псл. §рзь (Уаіііапі; РЕ5 18, 
77).—Шанский ЗСРЯ І 4, 201—202; 
Фасмер-^-Трубачев І 477; Зіатузкі І 
265—266; Вгііскпег 137; МасЬек Е5ЛС 
180; 5сЬиз1;ег-Зе\Ус 363—364; БЕР І 304; 
Вегп. І 341.—Див. ще вус. 

[гусймець] (бот.) «різуха шорстка, 
АгаЬіз Ьігзиіа 5сор.», [гусятник] «тс.» 
Ж; — п. §£5Іотука, ч. Ьизепїк, Ьоизепік 
«тс.»; — не цілком ясне; очевидно, по¬ 
в’язане з гусь (рослина, як малоцінна, 
згодовується гусям); чеські назви вва¬ 
жають створеними за зразком польської 
і німецьких (нвн. Оапзекгаиі букв, 
«гусяче зілля», Оапзекгеззе букв, «гуся¬ 

чий (крес)-салат»).— МасЬек ЕЗЛС 191; 
,1т. Г05І1. 67—68.— Див. ще гусь. 

[гусйнець] (бот.) «зірочки низенькі, 
<3а§еа ризіїїа ЗсЬиІІ.», [гусятник] «тс.; 
зірочки жовті, Оа^еа Іиіеа»; — р. гусй- 
ньій лук, бр. гусіная цибуля «тс.»; — по¬ 
хідне утворення від гусь; назва зумовле¬ 
на тим, що деякі різновиди гусинцю 
(зокрема Оа§еа Іиіеа) поїдаються гусь¬ 
ми.— Пі 61; Нейштадт 157.— Див. ще 
гусь.— Пор. гусятник. 

гусйт «послідовник чеського рефор¬ 
матора і борця за незалежність Чехо- 
словаччини Яна Гуса»;—р. гусйт, бр. 
гусіт, п. Ьцзуїа, слц. Ішзііа, вл. нл. 

Ьизії, болг. хусйт, схв. хусит, слн. 
Низі!;—запозичення з чеської мови; ч. 
Ьизііа утворено від Низ, власного імені 
Яна Гуса (XIV—XV ст.).—СІС 188; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 202; ССРЛЯ 3, 494. 

[гуски] (бот.) «латаття, білі водяні 
лілії, білі глечики, МутрЬаеа аІЬа Ь.», 
[г$ска] «тс.» Мак; — переносна назва, 
пов’язана з гусь і зумовлена схожістю 
кольору квіток латаття з білим кольором 
гуски.— Нейштадт 245—246; Меркулова 
Очерки 32.— Див. ще гусь. 

гусла «старовинний струнний музич¬ 
ний щипковий інструмент, подібний до 
цимбал; [скрипка]», [гусли] «гусла» Ж, 
гуслі, [гусль] Ж «тс.», [гусевнйця] «місце, 
де зберігають гуслі», [гуселник] «скри¬ 
паль» ДзАтл І, гуслйст «гравець на 
гуслях» Я, гусляр «тс.», [гусляш] «скри¬ 
паль» ДзАтл І, [г$шлі] «скрипка» Ж, 
гусельний, гуслярний, [гусляти] «грати 
на скрипці» ДзАтл І; — р. гі}сли «гуслі», 
бр. гуслі, др. гусль, гусли, п. §§з1 «тс.», 
ч. Ьоизіе «скрипка», слц. вл. Ьизіе, 
нл. дизіе «тс.», болг. гісла «гуслі», м. 
гусла, схв. гусле «тс.», слн. £оз1і «скрип¬ 
ка», стел, гжсли «гуслі»; — псл. ^дзіі, 
§9зІь (<*§9сі-5Іь) є похідним від діє¬ 
слова £дзіі (<*£9<і-і:і, §9с1д) «густи (гра¬ 
ти на струнному музичному інструмен¬ 
ті)», до якого зводиться укр. густй.— 
Шанский ЗСРЯ І 4, 202—203; Фасмер І 
477; Преобр. 1171; Зіамгзкі І 274; МасЬек 
ЕЗЛС 180; НоІиЬ—Кор. 130; ЗсЬизІег- 
5е\ус 364—365; БЕР І 296, 304; Вег\а) 
Е55Л І 163; ЗССЯ 7, 84; Вегп. І 340— 
341.— Див. ще гудіти, 

гуслянка — див. густий. 
[ґуст І «смак (перен.); бажання» Ж, 

[ґустовний] «зі смаком» Ж; — бр. густ 
«смак (перен.)», п. £из1 «смак, уподо¬ 
бання», ч. слц. £изіо, схв. гї)ст, слн. 
^йзіа «тс.»; — очевидно, через польську 
мову запозичено з латинської: лат. £из- 
іиз «смак» споріднене з дірл. §из (<*£из- 
іи) «сила, схильність»,, гот. кизіиз «ви¬ 
пробування, проба», дангл. созііап «куш¬ 
тувати», двн. козіоп, нвн. козіеп «тс.», 
від якого походить укр. куштувати.— 
51а\узкі І 380; Вгііскпег 164; МасЬек 
ЕЗЛС 152; НоІиЬ—Кор. 118; 51. *гуг. 
оЬсусЬ 263; К1и§е—Міігка 396; \¥а1{іе— 
Ноігп. І 628—629.— Пор. куштувати. 
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густера (іхт.) «ласкир, плоскир, ВІіс- 
са Ьрегкпа В.», [густер] «дрібна рибка» 
Мо, [густйра1 «вид коропа, АЬгатіз 
Ьіісса» Ж, густйрка «ласкир», [густря] 
«тс.»;— р- густера «риба з родини коро¬ 
пових, Віісса Ь]оегкпа; селява, тараня, 
АЬгатіз Ьіісса», бр. гусцерка, п. [^и- 
зсіога, ^шгсгога, ^изгсгег, ^озсіог] 
«риба з родини осетрових», ч. Ьизіега;— 
неясне; виводиться (Шелудько 28; Фас- 
мер І 478; Горяев 85) від нвн. Ойзіег 
«тс.», яке, в свою чергу, вважається за¬ 
позиченням із слов’янських мов (Берг 
Сов. зтнография 1948/2, 62; Бипскег, 
Біе РізсЬе йег Иогсітагк 353); маловіро¬ 
гідне припущення зв’язку з густйй 
(Даль І 1014); може бути засвоєним сло¬ 
в’янами і германцями до індоєвропей¬ 
ським субстратним елементом.— Коло- 
миец Общесл. назв, риб 75—78; Маіге- 
паиег 171; 5^ І 942; Ьесіег 85—87. 

густи — див. гудіти, 
густйй, густавий «досить густий» Ж, 

густелезний Я, густуватий, [гусляпка] 
«солодке молоко, зварене і прокисле», 
[густвина] «хаща, густий ліс», [густеж 1 
«хаща» Л, густина «щільність, густота», 
[густйня] «густий ліс» Бі, [густиняІ 
«густота», густість, густота, [густяж1 
«хащі» Л, [гущ] «гуща», гуща «осад, 
поденки; хащі; [каша, пюре Ж1», [гу- 
щава] «густі хащі», гущавина, гущавінь 
«тс.», гущавнйк «густий чагарник», гущак, 
[гущвина ВеЗа] «тс.», [гущикй] «лісова 
хаща», гущина «хаща; густота» Г, Ж, Ьу- 
щинь] «гущавина»Ж, [гущйня Г, Ж,гущд- 
вина, гущя Л] «тс.», гуснути «робитися 
густішим», [густити] «робити густішим», 
густіти «гуснути», густішати «тс.», гус¬ 
то, згуслий, згусток, згущувач (тех.), 
з густа (присл.), згущувати; — р. гус- 
тдй, бр. густй, др. густий, п. £§зіу, 
ч. слп. Ьизіу, вл. Низіу, нл. §изіу, по- 
лаб. §95Іа (с. р.), болг. г-ьап, м. густ, схв. 
г$ст, слн. §05І:, стел, глістт»; — псл. 
§дзіь є, очевидно, первісним пасивним 
дієприкметником з суфіксом -1о- від 
основи *£ОШ- > £()- (пор. з іншим сту¬ 
пенем вокалізму псл. *2§1і, гьтд, укр. 
жати, жму); з тим самим первинним 
вокалізмом псл. *§ото1а «брила, кулька» 
укр. [гомілка] «круглий сир (з кмином)»; 
— споріднене з лтс. £йті, ^итзіи «на¬ 

бухати», гр. уєусо «я повен», тєрод : 
7ород «тягар; корабельний вантаж»; пер¬ 
вісне значення «стиснутий,здавлений > 
> густий»; при цьому можливий також 
зв’язок з ч. Ниіпу «масивний» (МасЬек 
Е5.ІС 191; НоІиЬ—Кор. 136—137; Но- 
ІиЬ—Буег 200; Вгйскпег 139); семантич¬ 
но неприйнятне пов’язування з псл, 
*ідгь : §игь, укр. гуза (Вегп. І 341; 
Тгаиішапп 101—102; Вгйскпег 139), як 
і з лит. ст. £ап5Іи5 «багатий», лтс. ^иозіз 
«велика кількість, стадо» (ЗресЬІ К2 
55, 20—21; Фасмер І 478) або з лит. 
§гий2Іі «стискати; ламати» (Уаіііапі Ог. 
сошр. II 573).— Шанский ЗСРЯ ^1 4, 
203; Зіашзкі І 272—273; ЗсЬизІег-Зетус 
365—366; БЕР І 305; Вегіаі Е55Л І 164; 
ЗССЯ 7, 87; Регззоп Веііг. 933-934.— 
Див. ще гомілка2, жати2. 

[густрик] «дуля» (вульг.); — неясне, 
[гуся] «котик на дереві» ВеНЗн, [гу¬ 

сята, гусятка, гусяткй] «тс.» ВеНЗн; — 
переносна назва, пов’язана з [гуся] «гу¬ 
сеня», очевидно, за ознакою пухнастості 
(пор. семантично близьке котик «кошеня 
(з м’якою шерстю); цвіт верби (такий са¬ 
мий м’який на дотик)»).— Див. ще гусь. 

[гусята] «шкірна хвороба»; — пере- 
носна назва, пов’язана з гусь, очевидно, 
за подібністю хворої шкіри до гусячої; 
пор. вираз гусяча шкіра (про шкіру, 
шерехату від холоду, збудження) і його 
відповідники р. гусиная кожа, п. £§зіа 
зкога, нвн. Оапзейаиі, англ. £оо$е- 
ІІезН, в основі яких лежить порівняння 
із шкірою обпатраної гуски.— Див. ще 
гусь. 

[гусятник] (бот.) «перстач, гусячі 
лапки, РоіепШІа апзегіпа Б.», [гусят¬ 
ниця Дз, гусЛчка] «тс.»; :— р. гусятник, 
гусйница «тс.»; — назви, пов’язані з 
гусь, як гадають, з огляду на те, що рос¬ 
лину охоче їдять гуси; до мотивації 
назви могло долучитися й уподібнення 
листя рослини до гусячих лап (пор. 
нвн. 0ап5еііп§егкгаи1: «тс.», букв, «зілля 
гусячі пальці»).— Нейштадт323—324.— 
Див. ще гусь.— Пор. гусйнець. 

гусь (жін. р.; частіше мн. гуси), 
гусак, гуска, гусеня, [гусиця] Я, гусівнйк 
«той, хто розводить гусей», гусій «пас¬ 
тух гусей», [гусяр] «гусь-гермафродит; 
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пастух гусей», [гусір] «тс.», гуснйк «хлів 
для гусей», [гусочка] «крендель» Ме, гуся 
Г, Ж, гусятина «м’ясо гуски», гусятник 
«пастух гусей; хлів для гусей», гусятни¬ 
ця «вид каструлі; та, хто пасе гусей», 
гусячка «гусячий послід», гусйний, гу¬ 
сячий, гусю (вигук для підкликання гу¬ 
сей), гусь «тс.»; — р. бр. гусь, др. гусь, 
п. §§з, ч. Ьиза, ст. Ьиз, слц. вл. Ьизу, 
нл. §из, полаб. §95, болг. гіска, м. гус¬ 
ка, схв. гуска, слн. §бз;— псл. *§£>5Ь (<іє. 
*§Ьапз-) замість сподіваного *2р5ь най¬ 
вірогідніше пояснюється відомим і в ін¬ 
ших випадках паралелізмом іє. £ і § у 
відповідних коренях (пор. р. огород — 
[іозород]), тому немає потреби в поясненні 
початкового І факультативною дисимі¬ 
ляцією первісних задньоязикових па¬ 
латальних у велярні перед інтервокаль¬ 
ними свистячими приголосними (Меіііеі 
Еішїез 178); малоймовірне пояснення 
аналогією до звуконаслідувального ви¬ 
гуку ґє-ґє (5кок І 635—636), впливом з 
боку германських мов, пор. двн. §апз 
«гусь» (Фасмер І 478; БЕР І 304; Тгаиі- 
шапп 365; Рокоту 412) або припущення 
про запозичення з групи кентум (Кіраг- 
зку (ЗБО 103—108); — споріднене з двн. 
§апз «тс.», дінд. Ьапіза, гр. лат. 
ап5ег, лит. 23.515, лтс. 2055 (211055).— Шан- 
ский ЗСРЯ І 4, 203; 51а\узкі І 273; 

Вгйскпег 139; Маскек Е5.ІС 191; НоІиЬ— 
Кор. 136; НоІиЬ—Ьуег 200; Зскизіег- 
5є\ус 366—367; Вегіаі Е55Л І 163;ЗССЯ 
7, 88—89; Топоров II 152—153; ЗресНІ 
235. 

гута «скляний завод; [хата, курінь 
ЖЬ, [гутиско] «місце, де був завод» 
Ж, [гутисько], гутйще «тс.», гутнйк 
(заст.) «майстер на скляному заводі», 
ст. гута «скляний або металевий завод» 
(XVII ст.); —р. гута (тех. заст.) «на¬ 
віс, сарай, хата з піччю (для виготовлен¬ 
ня скла тощо)», бр. гута «скляний 
завод»; — запозичення з польської мо¬ 
ви; п. киіа «скляний або металургійний 
завод», як і ч. киї’ «металургійний за¬ 
вод», слц. киіа «тс.», схв. [Ьиіа] «хата», 
походить від двн. Ьиііе, киііа (свн. кйі- 
1е) «хата, курінь, халупа; скляний або 
металургійний завод», нвн. Нйііе «тс.», 
спорідненого з гр. кєиОсо «ховаю», мож¬ 

ливо, також з псл. *к9і]а, укр. [куча] 
«клітка (для курей); саж; хлів».—Дзенд- 
зелівський УЗЛП 45—46; Шелудько 
28; Рісккагбі 56; Фасмер І 479; 81а\У5кі 
І 440—441; Вгйскпег 174; Маскек Е5.ІС 
191; Вегп. І 379; К1и§е—Міігка 323.— 
Пор. куча. 

[ґута] (бот.) «айва, Субота уи1§агіз 
Регз.» Дз, [ґутея\ «айвовий кущ» Ж, 
[ґутуля] «айва» Мо; — р. [гутей1 «Де¬ 
рево і плід айви»; — очевидно, запози¬ 
чення з румунської мови; рум. £иійіе 
«айва» пов’язують з лат. соіопеиз (та- 
Іиз) «тс.», яке виводять через етруське 
посередництво від гр. хпбитоу «айва»; 
до того ж кінцевого джерела зводиться 
і слц. киїпа, слн. киїіпа «тс.»; румунська 
форма, очевидно, зазнала впливу з боку 
схв. гдуььа «тс.».— Дзендзелівський НЗ 
УжДУ 13, 65; Зскеїибко 130; УгаЬіе 
Ротапозіауіса 14, 147; БЕРМ 351; 
Егпоиі—МеїПеІ І 147.— Пор. гдуля, 
дуля. 

гуталін «мазь для чищення взуття»;— 
р. гуталйн, заст. гутталйн, бр. гута- 
лін, схв. гутолин;— не зовсім ясне; роз¬ 
глядається як утворене від лат. £иііа 
«крапля», яке зіставляється з вІрм. каі? 
(каі‘п) «тс.», за допомогою суфікса -(л)ін 
(на зразок вазелін, ланолін).— Шанский 
ЗСРЯ І 4, 204; Меіііеі В5Б 21, 201; 
Егпоиі—Меіііеі 420; ^аібе—Ноїш. І 
629.— Пор. вазелін, гутаперча. 

гутаперча «тягуча речовина з затвер¬ 
ділого соку деяких рослин»; — р. бр. 
болг. гутаперча, п. §и!арегка, ч. слц. 
§иіарегса, вл. £иіарегска, м. гутапер- 
ка, схв. гутаперка, гутаперча, слн. §и- 
1ар$гса; — запозичено через посеред¬ 
ництво російської мови з англійської 
або німецької; англ. §иііа-регска (нім. 
Оиііарегска) походить з малайської мо¬ 
ви, в якій воно складається з §еіак «сік 
рослин, деревна смола», що змінило 
свою форму, очевидно, під впливом 
лат. §иііа «крапля», і регсак «вид дере¬ 
ва, бопапсіга §иі!а Носкег», яке містить 
у собі сік, що застигає у вигляді смоли; 
помилкове пов’язання (Вгйскпег 163) 
з лат. §ишші «камедь».— СІС 188; Шан* 
ский ЗСРЯ І 4 204; ССРЛЯ 3, 507; Фас¬ 
мер І 479; Преобр. І 172; 51. тууг. оЬсусЬ 
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263; МасЬек Е5.ІС 152; НоІиЬ—Ьуег 
184; Юеіп 689; К1и§е—Міігка 278; Ьо- 
коізсН 56.— Пор. гуталін. 

[гутати1] «гойдати» МСБГ, [гутат] 
«колихати, бавити дитину» Л, [гутатац- 
це] «гойдатися» Л, [гутаться] «тс.» Л, 
[гуталка] «гойдалка» Л, До, [готукалка 
До, гутателя Л, гутеля Л] «тс.»; — р. 
[гутатать] «колисати» (дитину), бр. 
гутаць «гойдати, заколисувати», гутацца 
«гойдатися на гойдалці»; — не зовсім 
ясне; можливо, результат видозміни фор¬ 
ми гойдати або [гуцати]; через проміж¬ 
не значення «забавляти, заговорювати» 
може бути пов’язане також з [гутати] 
«затримувати непотрібними справами, 
переривати».— ЗССЯ 7, 179.— Пор. гу¬ 
тати2. 

[гутати2] «затримувати непотріб¬ 
ними справами, переривати, гаяти» Ж;— 
очевидно, похідне від основи гут- «го¬ 
ворити, балакати», тієї самої, що І в 
[гутанка] «розмова, балачка», [гутір] 
«розмова», гуторити, слц. Ьиіаі’ «га¬ 
дати, замислюватися».— Див. ще гу- 
тонйти, гуторити. 

[гутйраї «великий згусток, грудка, 
купа» Ж; — болг. г$та «гуля на голові; 
подагра», гутка «грудка», гутура «пух¬ 
лина від удару», схв. гута «наріст, 
гуля»; — очевидно, похідне від основи 
£иі- (пов’язуваної, як і гуля, з іє. 
*£ои- «заокруглюватися»), оформлене 
збільшувальним суфіксом -ира.— БЕР І 
296. 

гутіти «шуміти, гудіти, сичати, ши¬ 
піти; (про тетерука) кричати, токувати», 
гуготіти (підсилювальний варіант) «ви¬ 
давати глухий шум»; — р. [гутать] 
«кричати по-совиному», ч. [Ьйіаіі] «тру¬ 
бити в ріг», нл. Ьиіаз «вити, кричати» 
(про сову); — можливо, похідне від пра¬ 
слов’янського вигуку *£и-; Мошинський 
РР 37/5, 368) відносить гутіти і семан¬ 
тично пов’язані з ним слова слов’ян¬ 
ських мов з коренем §иІ- до іє. кореня 
*£ои- «кричати».— МасЬек Е5ЛС 192. 

[гутонйти] «говорити; згадувати» ЕЗб 
4, [гутанка] «розмова, балачка»; — по¬ 
хідні утворення від тієї самої основи 
гут-, що й гутати2, гуторити (див.). 

гуторити «розмовляти», [гутір] «роз¬ 
мова, бесіда», гутірка «тс.», [гуторний] 
«жартівливий, веселий» Бі; — р. [гутб- 
рить, гутарить, гутор, гутдра, гу- 
тарка], бр. гутарьіць, гутарка, слц. 
Ьйіогіі’, Ьйіог; — праслов’янська фор¬ 
ма здебільшого реконструюється у ви¬ 
гляді іменника *§иіопь, що розгляда¬ 
ється як складне утворення з основ 
§и-/£оу-, тієї самої, що і в §оуог-ь 

«говір» та р. торотбрить (Фасмер 
І 479; Ргаепкеї Оіоііа 4, 33; Вегп. І. 
364) або як результат контамінації р. 
говорйть і торотбрить (Преобр. І 172); 
більш переконливим є пов’язання з слц. 
Ьиіаї «гадати, замислюватися» (Опсігиз 
Зіоуепзкагес 1970/6, 332—340), укр. [гу¬ 
тати] «гаяти», [гутанка] «розмова, ба¬ 
лачка»; залишається відкритим питання 
про зведення основи гут- (слц. Ниі-) 
до іє. *£ои- (того самого, що і в говір) 
чи до псл. *£9І- < *§опі>, яке пов’язує¬ 
ться з £оп_|9, §ьпаіі і вбачається також 
у запозиченому уг. ^огкіоіпі «думати» 
(Опсігиз там же).— ЗССЯ 7, 179—180. 

іґутурай] «нежить» ДзАтл II;— запо¬ 
зичення з румунської мови; рум. ^иіигаі 
«тс.» виводиться від лат. *£иі1ига1іит 
«горлове», похідного від £и1іиг «горло», 
очевидно, спорідненого з нн. Косіеп «під¬ 
боріддя; черевце», нвн. [ Косіег] «підбо¬ 
ріддя; воло», дангл. сеосі(а) «мішок, 
торбина», гот. яіриз «шлунок, пузо».— 
УгаЬіе Котапозіауіса 14, 147; БІЖМ 
351; \УаМе—Ноїт. І 629. 

гутю (вигук, яким цькують вовка), 
тю «тс.»; — неясне; можливо, пов’яза¬ 
не з р. ату (вигук, яким цькують зай¬ 
ця); зустрічається також із зворотним 
порядком складів тюгу (пор.). 

[гуфлйнка] «гачок на ланцюгу» (ча¬ 
стина предмета, що називається готлб- 
ве, — ланцюга з гачком для тягання ко¬ 
лод) Ж; — не цілком ясне; можливо, 
походить від свн. Ьаїі;е1(т) «застібка, 
гачок». 

гуфналь, гухналь — див. ухналь. 

[Гухнути) «гавкнути» Я; — звукона¬ 
слідувальне утворення. 

гуц (вигук при підстрибуванні), 
[гуць, гуца Ж, гуці Ж» гуцюцю, гуць- 
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гуці] «тс.», [гуцанка] «гойдалка» МСБГ, 
[гуця] «колиска» Ж, Ігуцянка] О, гуцати 
«підкидати на руках (дитину)», [гуци- 
гати] Ж» гуцйкати, гуцкати Ж «тс.», 
[гуцатиси] «гойдатися на гойдалці» 
МСБГ, [гуцнутиІ «упасти на коліна» Я, 
[гуцнутися] «ударитися» Я, [гуцйкати] 
«підкидати, гуцати» Ме; —звуконаслі¬ 
дувально-зображальне слово, близьке до 
гець, гицати, гоц, п. Ьи$ (вигук при під¬ 
киданні вгору), Ьизіас «колисати», мор. 
Ьизіаіі «тс.», рум. (про гойдання).— 
Пор. гець, гйцати, гоц, гутати1. 

гуцул «українець з гірських районів 
західних областей України», [гдцул] «тс.» 
Ж, [гуцулка] «жителька Східних Карпат; 
танок; вид сорочки», гуцулок «невели¬ 
кий гуцульський кінь», гуцуляк «тс.; 
короткий кептарик»; — р. бр. гуцї/л, 
п. НисиІ «гуцул», Ьисиі «гуцульський 
кінь», ч. слц. НисиІ «гуцул», Ьисиі «гу¬ 
цульський кінь»;— пов’язувалося з рум. 
Ьо$-и1 «злодій, розбійник, опришок» 
(Гнатюк ЗНТШ 123—124, 14—15 , 45; 
Кобилянський Гуц. гов. 15; Сгап)а1а 
300), з назвою тюркського племені уци 
(ДУаЬіІеупс ССМ 1839, 67), з дієсловом 
кочувати через форми *кочул, *гочул, 
*гоцул (Оо1§Ьіо\У5кі Бші роІзкі ІЗ; Ко- 
Г2епіо\узкі Каграссу £ога1е, передмова), 
з дієсловом гецати (Шух І 25—26, 32) 
і навіть з гот. £иіа «гот» (Фасмер І 479 
за усним повідомленням Розвадовсько- 
го); жодне з цих пояснень не може бути 
визнане переконливим.— Кобилянський 
Діалект і літ. м. 141—151. 

Ігуцю) (вигук, яким відганяють сви¬ 
ней) Дз, [гуйц] «тс.» Ж; — результат 
афективної видозміни фонетичної фор¬ 
ми [ацю1 «тс.».— Див. ще ачу, цю. 

ґуцьки, гуцьок — див. гудз. 

гуч1 (вигук, яким відганяють гусей 
Г, ВеУг, лошат Дз), гуча (вигук, яким 
підганяють лошат) Мо, гуч-гуч (вигук, 
яким підкликають лошат, коней) Мо, 
гучки-гучки «тс.» Мо, [гуч] «лоша-сису- 
нець» Мо, [гучик] «тс.» Дз, Мо; — оче¬ 
видно, пов’язане з -гуиі (агуш); мож¬ 
ливо, видозмінене під впливом луча 
(вигук, яким відганяють телят).— Див. 
ще агу1. 

гуч2, гучжа — див. гиджга. 
[гуч-кара] (вигук, яким відганяють 

овець) Мо; — не зовсім ясне; можливо, 
пов’язане як запозичення з крим.-тат. 
полов, іскагу (іскагіі) «всередину». 

Іґуш] «гуля; воло», [гуша] «тс.» 
Зсйеіисіко, [а'уші] «гулі, жовна; дифте¬ 
рит» Ж, [ґушуватий] «покритий гуля¬ 
ми»; — болг. гуша «воло», схв. гї)ша 
«тс.; глотка»; — запозичення з румун¬ 
ської мови; рум. §й§й «воло; [пухлина]» 
загальноприйнятого пояснення немає.— 
Габинский Вост.-сл.-молд. взаим. II 
128—129; ЗсЬеІшіко 131; УгаЬіе Ко- 
шапозіауіса 14, 147; БЕР І 297; Вегп. 
І 363; Ри$сагіи 64; \УаМе—Ноїш. І 596; 
Егпоиі—Меіііеі І 274. 

[гушкаї (бот.) «осика, Рориіиз іге- 
шиїа Б.» ВеНЗн; — очевидно, виникло 
з [гусика] «тс.» Мак як зменшувальне 
утворення (пор. подібне співвідно¬ 
шення п. озіка — [озка] «тс.»); поява 
ш могла підтримуватися необхідністю 
уникнення збігу з гуска.— Див. ще 
осика. 

[ґушкірі «чихання, нежить, просту¬ 
да» Ж, [гуштйр] «нежить» Д$Атл II, 
[гуштір] (у виразі Гуштір спав (-упав) 
«заклало горло») Ме, [ґущір] «пропасни¬ 
ця від простуди» Ж; — запозичення з 
румунської мови; рум. £й$іег «язичок; 
горло; запалення горла, ангіна», в свою 
чергу, запозичено з слов’янських мов; 

. пор. болг. г$щер «ящірка; круп», схв. 
г'уштер «тс.; запалення горла»; псл. 
§изсегь «ящур» загальноприйнятої ети¬ 
мології не має; очевидно, є результатом 
контамінації псл. ]'а5сегь «ящур» і ££2Ь 
«вуж»; як позначення певної хвороби 
виникло, очевидно, переносно.— Дзен- 
дзелівський Атлас II 148; Уіпсепг 2; 
УгаЬіе Ротапозіауіса 14, 147; СДЕЛМ 
93; ОЩМ 351; БЕР І 297; 5кок І 
638. 

Ггушма] «купою, грудою, юрбою» 
Ж; — очевидно, походить від крим.-тат. 
хуш «разом, в один ряд», до якого дода¬ 
но суфіксальне -ма за зразком прислів¬ 
ників типу дарма. 

[гушматокі «позбавлені костриці во¬ 
локна конопель»; — не зовсім ясне; оче- 
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видно, пов’язане з етимологічно не з’я¬ 
сованим схв. гуиіе «найтонші волокна 
конопель, зв’язані у вузол» (5кок І 638; 
БЕР І 297). 

[гушнйк] (бот.) «водопериця, Мугіо- 
рЬуІІиш зрісаіит Ь.» Ж; — очевидно, 
пов’язане з ґуіиа «гуля»; назва могла 
бути зумовлена тим, що восени на стеб¬ 

лах водопериці (водяної рослини) з’яв¬ 
ляються продовгуваті бруньки, які по¬ 
тім відпадають на дно водойми, а на¬ 
весні проростають; пор. бр. [шьаиачкі] 
«водопериця», шьішняк «тс.», похідні 
від шьішка «гуля; шишка».— БСЗ 44, 
344; Вісюліна—Клоков 228; Нейштадт 
404 —405. 
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